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ABSTRAK 

Sistem Waralaba adalah salah satu sistem perdagangan yang berasal dari 

Amerika. Dewasa ini sistem waralaba juga berkembang di Indonesia dengan penduduk 

mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itu sistem waralaba perlu diteliti apakah bentuk 

dan sistem kerjasama dalam waralaba dapat disamakan dengan syirkah, mudharabah, 

atau ijarah dalam perekonomian Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap 

bentuk dan mekanisme kerjasama dalam bisnis sistem waralaba, pembayaran royalty, 

tiga bentuk transaksi yang ada dalam satu aqad pada sistem waralaba, eksistensi dalam 

meningkatkan perekonomian di Indonesia. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk riset perpustakaan dan riset lapangan. 

Riset lapangan dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan manajer 

serta beberapa orang karyawan dan pelanggan restauran KFC jalan Veteran Padang. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama dalam 

sistem waralaba dapat dinamakan sewa bersyaraf ha1 ini diboleh dalam Islam karena 

syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. 

Mengenai mekanisme dan tatalaksana sistem waralaba yang mengandung tiga transaksi 

berada dalam satu akad dapat dibenarkan dalam fikih Islam karena semuanya adalah 

wajar dan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Begitu pula 

mengenai keuntungan royalty karena royalty itu merupakan rangkaian yang 

menyangkut dengan akad lisensi yang diberi kan sebagai i mbalan jasa bagi franchesor 

yang telah memberi lisensi. Selanjutnya mengenai eksistensi sistem waralaba dalam 

meningkatkan perekonomian di Indonesia dapat juga dibenarkan dalam ajaran Islam 

karena manfaatnya jauh lebih banyak dari mudaratnya dan kemudaratan tersebut masih 

dapat dicarikan jalan keluarnya. Dengan demikian kerjasama dalam sistem waralaba 

karena tidak ada dalil yang menyuruh dan melarangnya maka hukumnya adalah mubah 

(boleh) dasar hukumnya 'Urf, tapi dengan syarat royalty dikeluarkan dari total 

keuntungan bukan dari total penjualan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sebagai makhluk 

sosial perlu berkerjasama dengan orang lain. Sehingga terbentuklah berbagai 

kerjasama dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. 

Kerjasama dalam bidang ekonomi, sudah ada sejak sebelum Islam 

datang. Setelah Islam datang dimuka bumi, sebagian dari yang sudah 

dibentuk sebelumnya, dapat dibenarkan oleh Islam, dan sebagian lain yang 

tidak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam dihapuskan. 

Para ahli hukum Islam zaman klasik telah merekayasa bermacam 

bentuk kerjasama dalam perekonomian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan 

hadis- hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, muzaraah, m~rkhaharah dan 

mrrsaqah yang merupakan perkongsian dalam mengembangkan dan 

pengolahan tanah pertanian. Kemudian perkongsian di bidang perdagangan 

seperti, syirkuh, mudarahah, ijarah dan lain-lain. 

Dewasa ini banyak bermunculan bentuk kerjasama yang direkayasa 

oleh manusia baik di bidang pertanian maupun di bidang perdagangan. Di 

bidang perdagangan misalnya, perbankan, perkoperasian, asuransi, pasar 

modal (bursa efek) sistem waralaba dan lain-lain. 

Sistem waralaba ialah suatu cara pendistribusian barang dan jasa 

melalui penyewaan lisensi. Dalam ha1 ini penyewa lisensi hams membayar 

kepada pemilik lisensi sebagai fee pertama. Setelah itu penyewa lisensi 

dengan resmi telah dapat menggunakan nama atau merek dagang dari 

beberapa jenis produk yang dilisensikan. Dcngan cara ini perusahaan 

penyewa lisensi mempunyai identitas khusus dengan mengunakan nama atau 

logo yang terkenal, yang biasanya merupakan merek dagang yang unggul, 

terdafiar dan sudah sangat populer dan dipromosikan melalui iklan. Penyewa 

lisensi akan mempunyai sistem bisnis serupa dengan pemilik lisensi 

(Klana, 1988 : 50). Sistem waralaba mempunyai beberapa prosedur sebagai 



berikut : Penyewa lisensi hams membayar l ee  pertama kepada pemi l i  k lisensi 

sebagai sewa lisensi hanya satu kali saja. Agar mutu atau kualitas produk 

tetap terjamin, maka pemilik lisensi bertanggung jawab memberikan 

bimbingan dan pelatihan mengenai manajemen dan teknisi perusahaan 

kepada penyewa lisensi, dan semua biaya termasuk honornya dibayar oleh 

penyewa lisensi. Penyewa lisensi hams membayar royalty kepada pemilik 

lisensi sebagai salah satu syarat penyewaan lisensi, yaitu pembayaran 

berlanjut selama kontrak berjalan (Steven, 1998 : 332). 

Dengan demikian, dapat dicatat bahwa ada tiga transaksi dalam satu 

akad. Kerjasama dagang seperti waralaba tersebut ini belum banyak 

dibicarakan sehingga belum jelas hukumnya. Contoh-contoh usaha waralaba 

yang bermunculan akhir-akhir ini adalah Kentucky Fried Chiken (KFC) 

California Fried Chiken (CFC), Mac Donald, Dunkin Donat, dan lain-lain. 

Berkembangnya usaha waralaba semacam itu mungkin karena memberikan 

keuntungan yang tinggi, sehingga meningkatkan perekonomian. Akan tetapi, 

apakah sistem waralaba tersebut dapat dibenarkan dalam Islam, dan sejauh 

mana ia dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan menguntungkan 

penyewa belum ditentukan sehinga perlu penelitian mendalam. 

Perkembangan ekonomi dewasa ini menyebabkan fikih menghadapi 

tantangan yang kompleks. Pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan ekonomi, menuntut para ilmuan, para ulama serta para peminat 

studi keIslaman lebih menggerakkan kemampuan intelektualnya untuk 

mengkaji dan meneliti persoalan-persoalan yang berkembang. 

Beberapa persoalan yang muncul dewasa ini belum dibahas secara 

rinci dalam fikih klasik karena masalah tersebut belum muncul ketika itu. 

Khusus bagi umat Islam Indonesia, yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, 

sistem waralaba merupakan masalah yang belum terpecahkan. Menumt 

Syafiiyah, formalitas suatu akad dalam melakukan transaksi sangat 

menentukan. Sah atau tidaknya jual beli ditentukan oleh ijab dan qabul. Ijab 

adalah pernyataan dari penjual, sedangkan qabul adalah pernyataan dari 

pembeli. Hal semacam ini adalah pemahaman dari Q.S.4:29. Salah satu syarat 



sah dalam jual beli dalam Islam adalah jelas uang dan barangnya, dan hadir 

pula penjual dan pembelinya. Syarat seperti itu akan sulit untuk diterapkan 

pada berbagai sistetn ekonomi yang berkembang pesat akhir-akhir ini, 

misalnya pasar modal (bursa efek) (Nasrun Haroen, 1999 : 3). Sistem 

waralaba mungkin sesuai dengan syarat yang ditetapkan Islam karena 

memang ada akad atau ijab kabulnya, jelas uang dan barangnya, serta hadir 

pembeli dan penjualnya. Akan tetapi, bagaimana dengan royalty yang masih 

hams dibayar, setelah lisensinya disewa dan jasa bimbingan dibayar, belum 

dikaji secara mendalam. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam 

mekanisme waralaba terdapat istilah "sewa". Apakah masalah ini dapat 

disamakan dengan istilah sewa menyewa dalam sistem ijarah dalam Islam?. 

Kemudian, ada istilah upah atau imbalan jasa tenaga ahli, apakah istilah ini 

juga termasuk pada konsep ijarah yaitu upah mengupah, belum dijelaskan 

sehingga perlu dikaji lebih lanjut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka 

masalah pokok adalah, bagaimana padangan hukum Islam terhadap 

bentuk kerjasama sistem waralaba KFC. Dari masalah pokok ini akan 

muncul beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, antara lain: 

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanismel 

ketatalaksanaan sistem waralaba KFC, tiga bentuk transaksi yang berada 

pada satu akad dan royalty yang dikeluarkan dari total penjualan, serta 

eksistensi sistem waralaba KFC dalam meningkatkan perekonomian di 

Indonesia ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menetapkan hukum Islam tentang bentuk 

mekanisme dan ketatalaksanaan kerjasatna dalam sistetn waralaba 

KFC. 



b. Untuk menetapkan hukum Islam terhadap mekanisme dan ketata 

laksanaan sistem waralaba KFC. 

c. Untuk menetapkan hukum islam terhadap tiga bentuk transaksi yang 

berada dalam satu akad sistem waralaba KFC. 

d. Untuk menetapkan hukum islam tentang royalty yang dikeluarkan dari 

total penjualan dan eksistensi sistem waralaba KFC dalam 

meningkatkan perekonomian di Indonesia. 

e. Untuk mengetahui dan menetapkan hukum islam terhadap eksistensi 

sistem waralaba KFC dalam meningkatkan perekonomian di 

Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan hukum Islam, 

khususnya tentang waralaba. Sedangkan secara praktis, merupakan 

sumbangan fikiran bagi umat Islam terutama bagi praktisi ekonomi Islam 

yang bergerak dalam usaha waralaba. 

D. Definisi Operasional 

Judul yang dipilih, yaitu Sistem Waralaba KFC menurut Hukum 

Islam. Disini terdapat dua kata kunci yaitu: sistem waralaba dan hukum 

Islam. 

Sistem Waralaba adalah salah satu cara pendistribusian jasa atau 

produk melalui para penyewa lisensi. Dalam kamus lengkap ekonomi, disebut 

bahwa waralaba itu adalah hak untuk memasarkan suatu produk, atau 

menyewakan hak oleh sesuatu perusahaan lain secara esklusif atau tidak 

secara esklusif untuk memasok produknya. Franchise adalah suatu perjanjian 

atau kontrak dagang dalam jangka waktu tertentu, dimana yang diberi hak 

usaha membayar royality kepada pemberi hak (Kamus Lengkap Ekonomi 

Edisi ke-2, 1997). 



Dalam majalah Swa Ekonomi disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan waralaba (Franchise) adalah "Pendistribusian jasa atau produk-produk 

malalui para pembeli lisensi atau logo perusahaan, managemen perusahaan, di 

mana mereka harus membayar kepada pemilik lisensi. Dengan demikian, 

secara resmi pengusaha waralaba dapat mengunakan nama atau produk dari 

pemilik. Dalam buku manajemen memebeli dan mengelola Franchise 

disebutkan pula bahwa, sistem waralaba itu adalah "suatu istilah yang 

menunjukkan hubungan antara dua pihak atau lebih guna mendistribusian 

barang atau jasa (Yoseph Mancuso, 1995 : 16). 

Selanjutnya yang dimaksud dengan huktrn~ /slant adalah seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku 

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat seluruh 

anggotanya yaitu semua yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 1993 : 18). 

Dari penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan judul penelitian 

ini adalah pengkajian lebih mendalam tantang bagaimana sistem 

pendistribusian jasa atau produk melalui para pembeli lisensi dalam 

tneningkatkan perekonomian ditinjau dari hukum Islam. 



BAB I1 

KAJZAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Penelitinn Terdahulu 

Waralaba di Indonesia sebagai salah satu bentuk sistem ekonomi yang 

muncul pada abad modern telah mengundang perhatian kalangan intelektual 

Islam untuk meneliti dan mengkajinya secara mendalam. 

Kajian hukum Islam tentang waralaba masih sangat terbatas, sehingga 

belum banyak informasi yang dapat dijadikan acuan kepustakaan. Pada tahap 

pemula, Redha (1999) telah menulis sebuah makalah tentang sistem waralaba 

ditinjau dari hukum Islam. Ia menyimpulkan bahwa sistem waralaba itu 

merupakan penyewaan nama atau lisensi perusahaan yang telah maju. Hal ini 

dilakukan dalam rangka mengembangkan usaha bagi pedagang kecil, 

sehingga mereka tidak perlu mengembangkan usaha mereka mulai dari 

bawah. Bila ditinjau dari nilai-nilai Islam, maka sistem waralaba mungkin 

sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yaitu, prinsip tolong-menolong, 

karena Islam menyuruh umatnya agar hidup tolong menolong atas dasar 

kebaikan dan taqwa, Q.S.5:2. Akan tetapi, dalam kesimpulan tulisan tersebut 

tidak disebutkan dasar hukumnya apa, dan tidak pula dibahas tentang 

ketentuan Islam terhadap pembayaran (royalty) yang juga diperoleh oleh 

pemilik lisensi (M. Redha, 1999). 

Gusnelita (1998) juga telah membahas topik yang sama dalam bentuk 

skripsi S1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Jurusan Mu'amalat 

dengan judul Sistem Waralaba (Franchese) Ditinjau dari Hukum Islam. 

Gusnelita (1998) telah mengemukakan tentang perbedaan dan persarnaan 

antara sistem kerjasama dalam Islam dengan sistem waralaba sebagai berikut. 

Perbeda antara keduanya Sistem ijarah yang diatur berdasarkan syariat Islam, 

secara kultural telah membudaya di kalangan umat Islam, sedangkan 

waralaba (Franchise) tidak berdasarkan syariat Islam melainkan berdasarkan 

aka1 manusia sendiri. Dalam ijarah pemilik barang tidak ikut terlibat dalam 



rnengelola usaha terhadap barang sewaannya. Sedangkan dalam waralaba 

pemilik ikut campur tangan dalam mengelolanya. Dalam sistem ijarah tidak 

ada istilah keuntungan yang dibagi (royality), dalam waralaba keuntungan ini 

menjadi persyaratan inti. Persamaannya: Orang yang berakad pada sistem 

ijarah dengan sistem waralaba yaitu penyewa dan penerima, sama-sama 

cakap hukum. Nilai moral antara sistem ijarah dan sistem waralaba sama- 

sama berbentuk tolong menolong, sosial dan setia kawan. 

Akhirnya, Gusnelita (1998) berkesimpulan bahwa, sistem waralaba 

(Franchise) itu besar peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 

Sedangkan hukumnya dalam Islam adalah "dibolehkan" karena ada 

kesamaannya dengan sistem ijarah dalam ekonomi Islam, dan kalaupun ada 

perbedaannya dapat dicarikan keabsahaannya (Gusnelita, 1998). 

Dalam hai ini Gusnelita (1998) belum mengkaji lebih dalam tentang 

persoalan-persoalan inti yang terdapat dalam sistem waralaba (Franchise) 

menurut kaedah-kaedah ekonomi Islam. Misalnya, bagaimana ketentuan 

Islam mengenai tiga bentuk transaksi yang berada pada satu aqad. Bagaimana 

pula status keuntungan (royalty) yang diperoleh pemilik lisensi, scdangkan 

sewa, upah/honor tenaga ahli juga sudah dibayar oleh penyewa lisensi. 

Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi Islam seperti ijarah, mudharabah 

dan syirkah sudah dibahas oleh para fbkahak sejak zalnan klasik sampai 

sekarang, Tapi mengenai bentuk kerjasama dalam sistem waralaba memang 

belum ada. 

Salah seorang contoh hqahak terkemuka di zaman modern, Wabah 

Az-Zuhaily (1989), didalam kitab fikihnya al-fiqhi al-Islam waadillaluh dia 

telah membahas semua bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam antara lain 

ijarah, mudharabah dan syirkah. Ijarah menurut Wabah Az-Zuhaily adalah 

(Wabah az-Zuhaily, 1989 : 732). 

Artinya : rjarah adalah pemilikan ferhadap n~anfaaf .se.s~raf~~ yang 

dibolehkmr .san~/>ai wakf r/ ~ / J I  detlgatr ada~tyn 

/"?nggart/iatt. 



Kemudian mengenai mudharabah : Zuhaily (1989 : 836), mengungkapkan 

1 el*., >.Ye, q / f l  f 
/ O / /  */ 0 ,  / 2 / '2' 

r., ( - e . - 3 , ! ~  ,' ~ G , ~ ~ I ~ I ~ U U \ ~ + ~ ~ $ ; ~ C , ~ @ '  A /../ 7 /I('// /'I 

L+LL+b g- 
Artinya : Mildharubah ialah penyerahan harralrnouu~/ "ukrr pemiliknya 

kepada pekecja agar diperniagakan dun keunfungan yang 

diperoleh rnenjadi hak hersama sesi~ai dengan syarat yang 

f elah ditetapkan. 

Berikutnya tentang syirkah, Wabah Az-Zuhaily (1989 : 729), menyatakan: 

Artinya : "iyirkah menurul bahasa c~dalah campirrarl yaifir percant/)irrart 

dari dila harfa dengan yang lain fanpa dihedakan. 

Mengenai sistem waralaba secara umum tanpa dikaitkan dengan 

hukum Islam sudah banyak dibahas oleh pakar ekonomi moderen, salah 

seorang contohnya adalah Muhammad Jafar Hafzah (1 999 : 78-79) di dalatn 

bukunya yang berjudul Kentifraan Usaha. Ia telah menjelaskan bahwa: 

dampak positif dari sistem usaha waralaba itu terutama hanya untuk pemilik 

lisensi saja kemudian untuk konsumen ekonomi elit karena mereka 

mempunyai uang dan tidak banyak waktu untuk memasak. Sedangkan 

dampak negatifnya cukup banyak, terutama bagi rakyat ekonomi rendah dan 

menengah, uangnya tersedot dan terkuras karena gensi, ikut berbelanja pada 

restauran KFC. Sistem usaha waralaba dapat merupakan malapetaka besar 

bagi warung-warung tradisional, sebab warungnya menjadi sepi karena 

konsumen telah berpindah kepada restauran usaha waralaba seperti KFC dan 

CFC. Sistem usaha ini nienghabiskan devisa negara karena sekitar 1,27 triliun 

setiap tahun devisa negara habis untuk membayar royalty kepada negara 

pemberi lisensi (Muhammad Jafar Hafzah, 1999 : 78-79). 

Oleh kerena itu, berbagai persoalan dan karakteristik waralaba perlu 

dikaji lebih lanjut dengan tujuan mencari prinsip-prinsip dasar nilai nraqashid 



asy.syarii'ah di bidang muamalah (ekonomi Islam). Selanjutnya prinsip- 

prinsip tersebut akan dijadikan tolak ukur dalam menentukan hukum tentang 

sistem waralaba (Franchise). 

B. Kerangka Teoritis 

1. I Iukum Islam 

a. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "Hukum" dan 

kata "Islam". Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang 

digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam AI-Qur'an, juga 

sberlaku dalarn bahasa Indonesia "Hukum Islam" sebagai suatu 

rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan 

terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa 

Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur7an, juga tidak ditemukan 

dalam literatur yang berbahasa Arab. 

Untuk memahami pengertian Hukum Islam perlu diketahui 

lebih dahulu kata "Hukum" dalam bahasa Indonesia, kemudian 

pengertian itu di sandarkan kepada kata "Islam" untuk memudahkan 

memahami pengertian hukum, berikut ini akan dikemukakan defenisi 

hukum secara sederhana, yaitu "seperangka peraturan tentang tingkah 

laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh 

orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku 

mengikat untuk seluruh anggotanya". 

Defenisi ini masih mengandung kelemahan, namun dapat 

memberikan pengertian yang mudah difahami. 

Bila kata "Hukum" menurut defenisi di atas dihubungkan 

kepada "Islam" atau "syara' ", maka "Hukum Islam" akan berarti ; 

- "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah 

Rasul tentang tingkah laku manusia ~nukallaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam". 



- Kata "Seperangkat Peraturan" menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan 

1. G secara: - .lC terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. 

- Kata "yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul" 

menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan 

berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, atau yang 

populer dengan sebutan "Syariah". 

- Kata "tentang tingkah laku manusia mukallaf' mengandung arti 

bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia 

yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku mempunyai 

kekuatan terhadap orang-orang yang mengakui kebenaran Wahyu 

dan Sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam ha1 ini adalah umat 

Islam. (Amir Syarifuddin, 1997: 4 3 )  

b. Pembagian Hukum Islam 

Berdasarkan defenisi di atas yaitu "seperangkat peraturan 

berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku menerima mukallaf 

yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat semua umat yang 

beragama Islam", maka titah Allah yang menyangkut kekuatan 

niukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan terbagi kepada 

dua : 

1) Titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan, yang disebut 

hukum taklifi ( : ). Penamaan dengan taklifi adalah karena 

titah disini langsung mengenai perbuatan orang yang sudah 

mukallaf. 

2) Titah Allah yang berbentuk wadh'i ( :#$+!,::, ) yang berbentuk 

ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur 

perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf, 

umpamanya tergelincir mata hari menjadi sebab masuknya waktu 

zuhur. 

Hukum taklifi yang berbentuk tuntuan dan pilihan terbagi pula 

pada dua, yaitu tuntutan untuk memperbuat dan tuntutan untuk 



meninggalkan. Kemudian dari segi tuntutan dibagi lagi, tuntutan 

secara pasti dan tuntutan secara tidak pasti. Adapun pilihan terletak 

antara memperbuat dan meninggalkan. 

Dengan demikian hukum taklifi itu ada lima macam : 

I )  Tuntutan untuk memperbat  secara pasti ( LjC g~ ) 

dengan arti hams diperbuat, sehingga orang yang memperbuat 

patut mendapat ganjaran dan tidak dapat sama sekali ditinggalkan, 

hingga orang yang meninggalkan patut mendapat ancaman Allah. 

Hukum taklifi seperti ini disebut ijab ( 9 ). Pengaruhnya 

terhadap perbuatan disebut wujub (' , + ~ f l  ) sedangkan perbuatan 
I. I 

yang dituntut disebut wajib ( ' ) umpamanya melakuka 

shalat. 

2) Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti fj+ 9 
dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dilaksanakan tetapi tidak 

mesti. Oleli sebab itu bagi yang memperbuat patut mendapat 

ganjaran dari Allah karena kepatuhannya, tapi bagi yang tidak 

~nelaksanakannya ia tidak patut dapat ancaman karena tuntutannya 

tidak secara pasti. Tuntutan seperti ini disebut ~ a d a b  ( :.&A. ). 

Pengaruhnya terhadap perbuatan disebut juga nadab. Sedangkan 
' d,dl perbuatan yang dituntut disebut mandup ( \ -. ). Umpamanya 

memberi sumbangan kepada panti asuhan. 

3) Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti j4 @ ulb 

dengan arti yang dituntut hams meninggalkannya. Bila seorang 

meninggalkannya berarti ia telah patuh kepada yang melarang, 

karenanya ia patut mendapat ganjaran dari Allah. Orang yang 

tidak meninggalkan berarti ia menyalahi tuntutan Allah, karenanya 

ia patut dapat ancaman dosa dari Allah. Tuntutan dalam bentuk ini 

disebut tah8im ( ). Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan 

di sebut hurmah ( ,.L+ ) sedangkan perbuatan yang di larang 

secara pasti disebut muharram ( ' ?>I ) atau haram ( :+2l ). 

Umpamanya memakan harta anak yatim secara tidak patut. 



4) Tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti ?j$ > . , -  391 -lb 

dengan arti masih mungkin ia tidak meninggalkan larangan itu. 

Orang yang meninggalkan laranganya berarti ia telah mematuhi 

yang melarang kareanya ia patut mendapat ganjaran dari Allah. 

Akan tetapi karena tidak mestinya larangan itu maka bagi yang 

tidak meninggalkanya ia tidak patut mendapat ancaman dosa. 

Larangan dalam bentuk ini disebut karohah ( ':b's' ). Pengaruh 

larangan tidak pasti disebut juga karohah, sedangkan perbuatan 

yang dilarang disebut makruh ( ) umpamanya merokok. 

5) Titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara 

mengerjakan atau meninggalkan. Dalam ha1 ini sebenarnya tidak 

ada tuntutan, baik lnengerjakan maupun mcninggalkan, karcna ia 

tidak dapat ganjaran dan tidak pula diancam atas perbuatan itu. 

Hukum dalam bentuk seperti ini disebut ibahah ( &4Y' ). 
-R Pengaruhnya terhadap perbuatan disebut juga ibaha, sedangkan 

perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau untuk tidak 

berbuat disebut mubah, umpamanya melakukan jual beli. 

Kelima macam hukum tahlifi di atas oleh jumhur ulama 
&e 

vdengan hukum yang lima ( u l  ~GQI ) Amir Syarifuddin 

(1997; 283-285). 

Membicarakan hukum S a l a m  dalam pasal ini adalah untuk 

menganalisa sistem waralaba secara Islam hingga dapat ditetapkan 

apakah hukumnya haram, makruh atau mubah (dibolehkan). 

Berikutnya akan dibicarakan pula tentang sumber hukum Islam yaitu 

Al-qur'an dan Sunnah. 

2. Sumber hukum Islam 

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an 

sebagai sumber hukum yang utama berisi garis-garis besar hukum dan 

tidak menjelaskan hukum secara rinci. As-Sunnah sebagai sumber hukum 

Islam kedua, memberikan penjelasan yang rinci 



pada pokok-pokok hukum dalam Al-Qur'an. Namun belum semua 

masalah hukum dapat dijelaskan, sebab belum semua masalah muncul 

ketika itu. Oleh karena itu, tugas selanjutnya hams diteruskan oleh para 

fukahak. Fukahak zaman klasik telah banyak melahirkan kitab-kitab 

hukum klasik. Akan tetapi, pembahasan mereka tentu sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia (Abu Zahrah, 

1994 : 126). 

Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah 

Rasulullah SAW dapat dikelompokkan kepada tiga ha1 yaitu: aqidah 

keimanan, ibadah, dun muamalah. Sekalipun sudah dikelompokan, tetap 

menyatu, dan tidak dapat dipiasah-pisahkan satu sama lain karena saling 

terkait (Musa Ass'arie, 1987 : 68). Ada pula pembagian dari ajaran Islam 

itu, aqidah, syariah dun tasauJ Sedangkan syariah dibagi lagi kepada 

ibadah dun muamalah. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa, aqidah merupakan persoalan yang 

sudah pasti dan permanen, dan sudah diuraikan secara rinci dalam AI- 

Qur'an dan as-Sunnah. Persoalan ibadah mahdhah, juga termasuk ajaran 

yanp, sudah pasti yang tidak dapat diubah, sehingga para ulama fikih 

menetapkan kaedah yang herkaitan dengan ibadah ini sebanai berikllf. 

''Prinsip dasar dalam hidang ibadah ntenungi, (daiil) da i  mer~gik~,linya" 

Artinya, sesuatu ibadah dapat dikerjakan bila ada dalil yang menyuruhnya, 

dan hams diikuti, tidak boleh ditambah, diubah atau dikurangi. Penjelasan 

dan praktek ibadah yang dilakukan oleh Rasullullah sudah merupakan 

penjelasan ibadah dari Allah SWT. 

Berbeda dengan ibadah, persoalan muamalah berkembang selalu 

mengikuti ruang dan waktu serta mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan peradaban manusia. Mungkin inilah rahasianya kenapa 

A I - Q L I I . ' ~ ~  tidak menjelaska~l muamalah secara rinci, melainkan 

menyebutkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasarnya saja yang dapat 

diikuti dan dikembangkan oleh umat manusia sepanjang masa. 



Berdasarkan ha1 itu ulama fiqih menetapkan sebuah kaedah tentang 

muamalah seperti (Abdullah as-Sattar, 1402 H : 17). 

"l'rinsi/) dasar dalam hidang muamalah adalah holeh, sampai ada dalil 

yang mengharamkannya ". 

Artinya: Segala bentuk muamalah yang direkayasa oleh manusia pada 

dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan 

selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan nilai-nilai yang ada 

dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. 

Sistem waralaba adalah salah satu bentuk sistem muamalah yang 

direkayasa oleh manusia abad modern. Bila dilihat sepintas, sistem 

waralaba ini mempunyai masa depan yang cukup cerah dalam dunia 

ekonomi sebab dapat membantu pedagang kecil dalam mengembangkan 

usahanya, sehingga dapat bergabung dengan perusahaan besar. Di samping 

itu pengusaha waralaba ini dapat menghasilkan untung yang besar. 

Namun bagi umat Islam usaha di bidang ekonomi, bukanlah 

semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi sekaligus merupakan ibadah 

ukhrawiyah. Islam menilai bahwa seluruh aktivitas manusia adalah dalam 

rangka beribadah kepada Allah sesuai dengan firman-Nya dalam surat 

Adz-Dzariatf5 156. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa 

mendapatkan rezeki atau harta harus dengan jalan yang halal, bukan 

dengan jalan yang haram (riba) seperti dinyatakan dalam surat Al- 

Baqarah/2:275. Islam mengajarkan agar memperkecil jarak antara si kaya 

dengan si miskin serta menjalin persaudaraan dan menghindari spekulasi. 

Berdasarkan ajaran Islam tersebut, maka seluruh aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia hams senantiasa dalam mencapai tujuan yang 

dikehendaki oleh syara', sehingga dapat dinyatakan bahwa muamalah 

tersebut dapat diterima, karena sejalan dengan prinsip dan nilai yang 

terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebaliknya, jika muamalah 



tidak sejalan dengan Maqashid a.ry ,Cyari 'ah, balikan bertentangan dengan 

prinsip dan nilai yang dikehendaki syara', maka muamalah tersebut tidak 

dapat diterima. Oleh sebab itu, vertikal dan dinamika horizontal dalam 

bidang muamalah (ekonomi) merupakan bagian aqidah ekonomi Islam 

(Ahmad M. Al-Asad, 1999 : 19). 

Berkaitan dengan ha1 itu, dalam struktur pasar Islam, kebebasan 

ekonomi (muamalah) merupakan kunci utama yang didasarkan atas ajaran 

yang fundamental, sehingga terlihat dalam mekanisme pasar. Ekonomi 

Islam melarang segala bentuk pemaksaan baik dari pihak produsen, 

maupun konsumen (Amin Ikhtar, 1997 : 100). Ekonomi Islam merujuk 

kepada suatu kondisi ekonomi yang bebas dari spekulasi dan penimbunan, 

serta praktek monopoli. Ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara 

kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, kemudian 

mendorong seseorang untuk berkreasi dan beraktivitas secara maksimal, 

dengan syarat tidak merugikan piliak lain. 

3. Ml~amalal i  dalanl Islam 

a.  Pengertian 

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab 

Secara etimologis semakna dengan kata mzfa'alah, artinya saling 

berbuat, muamalah menggambarkan suatu aktivitas manusia yang 

dilakukan oleh beberapa orang dan saling menukar liak dan kewajiban 

(M. Rawas, 1998 : 438). Secara terminologi muamalah berarti hukum 

yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan 

keduniawian (Abdullah as-Sattar, 1402 H : 12). 

Manusia dalam definisi di atas, adalah manusia mukallaf, 

artinya cakap bertindak hukum yang sudah diberi beban fakliS, yaitu 

yang sudah berakal, baligh dan cerdas. Begitu pula mengenai kalimat 

kedirriiawinn, maksudnya tindakan hukum yang dilakukan oleh 

manusia mukallaf tidak terlepas dari masalah ke Tuhanan, karena 

seluruh aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka 



pengabdian kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam 

Q.S.5 1 :56 yang berbunyi: 

Artinya : "Dan Aktl tidnk mencipfakan jin dan manusia melainkan 

mpaya mengabdi kcpada Ktr ': 

Atas dasar ini tindak-tanduk manusia muslim dalam persoalan- 

persoalan keduniawian tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada 

Allah. Seluruh tindak-tanduk manusia muslim hams mengandung nilai 

ketuhanan. Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis muamalah yang 

dilakukan oleh manusia, hams didasari oleh ajaran Islam yang 

bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, atau atas dasar kaedah-kaedah 

umum yang berlaku dalam syari'at Islam dan atas dasar hasil ijtihad 

yang dibenarkan oleh Islam. 

b. Prinsip-prinsip Muamalah 

Prinsip-prinsip dasar muamalah mempunyai ciri nilai 

ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan, prinsi p kesamaan, terhindar 

dari yang keji, dan mengandung kebaikan. Prinsip-prinsip ini adalah 

(Nasrun Haroen, 1 99 : 2 1-24). 

1) Nilai Ketuhanan 

Seluruh tindakan muamalah manusia tidak boleh terlepas 

dari nilai-nilai Ketuhanan. Artinya apapun jenis muamalah yang 

dilakukan oleh seseorang muslim harus senantiasa dalam rangka 

pengabdian kepada Allah. Dalam melakukan pekerjaan seseorang 

muslim hams berkeyakinan bahwa Allah selalu mengontrol dan 

mengawasi serta akan memperhitungkan kelak selumh tindakan 

tersebut sesuai FirmanNya dalam/Q.S.97:7,8 yang berbunyi: 



"Maka barang siapa yar~g berbua f baik se hesat. afom .sekalil)trn 

niscaya akan dilihaf balasannya kelak, dari hat-atig siapa yang 

herhrmf kcjahafar~ sehe.sar afon~/)tirt rri.scclya akan dilihaf 

balasannya kelak ". 

Implikasinya adalah bahwa seluruh pekerjaan yang 

dilakukan hams mempertimbangkan persoalan keakhiratan, 

mempertimbangkan nilai kebendaan dan nilai-nilai kerohanian. Hal 

ini dapat juga dipahami dari ayat Allah dalam surat al- 

Qashash/28:77 yang berbunyi: 

"Carilah apa yang felah diatiiigrahkatr Allah kepadantir 

(kebahagiaarr) rtegeri akhira f ,  daii jai rgartlah kanitr meliipakatt 

kebahagiaa~ittr dari fie~likntafan) d~miawi dart herhilaf Aaiklah 

(Xepada orang lain) sebagain1ana Allah felah herhiraf baik kepada 

MII " 

2) Nilai-Nilai Kemanusiaan 

Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai 

kemanusiaan yang dilakukan dengan akhlak yang terpuji sesuai 

dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. 

Artinya manusia menduduki tempat yang luhur, yakni 

melaksanakan perintah Tuhan untuk mernperoleh keridhaanNya di 

dunia maupun di akhirat. Atas dasar inilah nilai-nilai kejujuran, 

keadilan, dan saling menghargai sesama manusia sangat 

dipentingkan dalam bermuamalah. Jika nilai kejujuran dan keadilan 

tidak terungkap dalam bermuamalah, maka muamalah tersebut 

menurut ajaran Islam menjadi batal. 



3) Nilai-Nilai Keseimbangan 

Muamalah hendaklah melakukan perimbangan atas 

kemaslahatan dalam masyarakat. Jika muamalah tersebut untuk 

memenuhi kemaslahatan bersama, dan hams dengan 

mengorbankan kemaslahatan individu, maka ha1 ini boleh, bahkan 

hams dilakukan karena kaedah fiqih menetapkan bahwa: 
/ */ /  #'A /JJ"/ 

/ t//-/ // N! < 
. ~ ~ U % ; , ~ L ~ L & L ' & > ~  // 2 ' ,/ 1 / "L..k" c J .  @ b\J\ / , 

"Apahila ada dua kamafsadafan bertenfangan, kemafiadafan yang 

besar mudharatt~ya dihindarkan dengan mengambil yang lebih 

ringan kemudharafannya': 

Artinya untuk menghindari kamafsadatan yang besar diambil 

kemafsadatan yang kecil. Dengan kata lain, jika bertemu dua 

kemaslahatan, maka kamaslahatan umum hams didahulukan dari 

kemaslahatan khusus. 

4) Prinsip Kesamaan 

Muamalah mengandung prinsip kesamaan yaitu 

menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban sesama 

manusia. Artinya jika seseorang mempunyai hak, pasti pula ada 

kewajiban yang hams dilakukan. Sebali knya setiap ada kewajiban, 

tentu ada pula hak yang hams diterima. 

5) Terhindar dari yang KejifKotor 

Muamalah hendaklah menghindari yang keji dan yang 

kotor, sebab sesuatu yang keji dan kotor itu adalah haram 

dikerjakan, baik berupa perbuatan maupun perkataan seperti 

penipuan, spekulasi, eksploitasi. Dalam ha1 ini termasuk kegiatan 

penimbunan barang oleh pedagang dengan tujuan agar persediaan 

komoditi di pasar menipis, sehingga harga dipasar melonjak 

(ihtikar). Perbuatan keji lainnya adalah kecurangan-kecurangan, 



dan berkaitan dengan lnateri yang diliara~nkan seperti minuman 

keras, babi dan jenis-jenis lainnya. Hal ini sejalan dengan firlnan 

Allah dalatn surat al-A'raf 1 7: 157 

<t . . . .Dan menghalalkan hag; ntereka segala yang haik dan 

mengharamkan bag; mereka segala yang blrrrrk dati memhuang 

dari mereka hehati-bebat1 dari beletiggu yang ada pads mereka ". 

Yang dimaksud dengan beban dan belenggu dalam ayat ini 

ialah beban-beban berat yang dipikulkan Allah kepada umat 

sebelum Nabi Muhammad beban berat ini tidak diberlakukan lagi 

kepada umat Mu hammad. 

6) Pendekatan Kebaikan 

Muamalah haruslah berupa pendekatan pada kebaikan 

karena seluruh yang baik adalah halal sesuai dengan firrnannya 

dalam surat al-Maidah/5:5 yang berbunyi: 

"Pads hari ini dihalnlkatt hagintrl yartg baik-hair. 

c. Kerjasama dalam Muamalah 

1) Motivasi Kerjasama dalam Islam 

Kerjasama atau perkongsian, sekarang disebut dengan 

kemitraan, adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat 

ataupun keuntungan bersama. Kerjasama tersebut dilaksanakan 

sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi 

sesuai kesepakatan yang muncul (mutual) (M. Jafar, 1999 : X). 



Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara 

satu pihak dengan pihak lain, untuk meningkatkan taraf 

perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan-keperluan lain, 

tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukan bahwa di antara 

sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan 

usaha-usaha produktif, atau tidak mempunyai bakat dalam 

membuka usaha. Di sisi lain ditemui pula sebagian orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian serta bakat berdagang, tetapi 

tidak mempunyai modal atau kekurangan modal untuk membuka 

usaha. Oleh karena itu, kedua kelompok tersebut akan dapat saling 

menolong bila bekerjasama. 

Berdasarkan kenyataan itulah sangat diperlukan adanya 

kerjasama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak 

mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti 

ini, pihak miskin yang kekurangan modal akan sangat terbantu dan 

para pemilik modalpun tidak pula dirugikan karena terjadinya 

pemindahan modal kepada orang lain. 

Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian 

berusaha dalam bentuk yang produktif, dengan kerjasama 

modalnya akan terpelihara dan akan menerima sebagian 

keuntungan. Bagi pemilik modal yang sanggup menjalankan usaha 

produktif, langkah pemberian modal yang dilakukan kepada pihak 

lain, adalah bentuk pengembangan usaha yang juga mendatangkan 

keuntungan. 

Di sisi lain, bagi orang yang tidak mempunyai modal, 

dengan kerjasama ia sangat terbantu dalam berusaha. Dengan 

kerjasama ia dapat berusaha di iapangan ekonomi serta terhindar 

dari pengganguran. Tidak jarang pula terjadi, karena ada bantuan 

modal pihak lain, orang bisa mengembangkan usahanya dan 

akhirnya nlencapai tingkat pengusaha sebagai pemilik modal. 



Seterusnya ia akan dapat pula memberikan bantuan terhadap orang 

lain yang membutuhkannya. 

Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa 

menjalankan usaha produktif sudah terjadi seinenjak zaman dahulu 

kala. Pada zaman Jahilliyah misalnya, ha1 ini sudah merupakan 

tradisi bagi masyarakat Arab, contohnya Nabi Muhammad SAW. 

sendiri sebelum menjadi rasul, melaku kan kerjasama dengan Siti 

Khadijah dalam bentuk rniidharabah. Khadijah memberikan modal 

berupa barang dagangan kepada Nabi Muhammad, selanjutnya 

Nabi Muhammad menjalankan usaha perdagangan. Keuntungan 

yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pemilik modal 

pelaksana usaha, jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati. Setelah Islam datang, karena cara itu dinilai baik dan 

Islam mengakui dan diadopsi oleh Islam (Sayyid Sabiq, 1903:2 19). 

Selain mudharabah, sebagai bentuk kerjasama dalam 

bidang perdagangan, pada zaman Rasulullah sudah ada juga 

kerjasama di bidang pertanian seperti nirrsnqnh, mirzarrr'crh, dan 

ijnrnh dibidang jasa. Hal ini akan diuraikan pada bagian 

berikutnya. Semua bentuk kerjasama di atas diakui oleh Islam 

dengan motivasi dan prinsip-prinsip. 

Islam telah memberikan motivasi yang baik dan praktis 

untuk dijalankan dalam mitra kerja, baik dalam bidang 

perdagangan maupun pertanian. Menurut kenyataan dari zaman ke 

zaman manusia selalu dihadapkan kepada adanya sekelompok 

masyarakat yang tergolong miskin, dan sekelornpok lain lebih 

kaya. 

Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak 

terciptalah pemerataan. Manusia dapat saling melengkapi 

kekurangan yang dimilikinya. Demikianlah Islam memotivasi agar 

manusia mau hidup saling tolong-menolong antara satu sama lain, 

seperti firmanNya berikut ini: 



"Saling lolong meno longlah kamu dalam ke haikan dan ketaqwaan 

dan janganlah kamir saling tolong menolong dalam dosa dan 

permzmhan ... .. . (al-Maidah : 2) 

Adanya kelompok kaya dan kelompok miskin dalam 

masyarakat dipandang suatu permasalahan yang cukup rawan. Hal 

itu diungkapkan oleh Ahmad Saifuddin, pengamat ekonomi IPB, 

bahwa perbedaan kaya dan miskin dapat menimbulkan 

permasalahan sosial. Oleh karena itu, jurang perbedaan antara si 

kaya dengan si miskin dipandang layak untuk dihapuskan, atau 

paling tidak dikurangi (Ahmad Muhammad, 1997 : 49). 

Untuk membantu kaum yang lemah (dhu'afa), Islam 

menganjurkan kepada kaum berada agar berinfaq dan bersedekah, 

serta mewajibkan zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya. Di 

samping itu Islam menganjurkan juga kepada orang kaya agar 

hartanya tidak disimpan dan timbun begitu saja, tetapi 

didistribusikan ketangan-tangan yang membutuhkan, seperti 

firmanNya/Q.S.59:7 yang berbunyi: 

Dengan demikian, jurang pemisah antara orang kaya 

dengan miskin tidak begitu tampak. Orang kaya akan terhindar dari 

segala fitnah yang mungkin timbul akibat kegoncangan dan rasa iri 

hati yang dialami oleh kaum melarat. 

Manfaat kerjasama dalam Islam dapat diringkas sebagai berikut: 

(M. Ali-Asad, 1999 : 1 10). 

a) Memberikan kemudahan dan pertolongan kepada orang yang 

membutuhkan pertolongan. Dengan adanya kerjasama ini harta 

dan keterampilan yang dimiliki kedua belah pihak dapat 



dikembangkan dengan baik sehingga terjalinlah kemitraan yang 

saling memberi keuntungan. 

b) Melahirkan rasa kebersamaan. Dengan terjalinnya kerjasama 

yang saling menguntungkan yang didasari oleh rasa ingin saling 

membantu, lahirlah rasa kebersamaan antara sesama mitra 

kerja. Kedua belah pihak sama-sama menikmati kebahagiaan di 

kala memperoleh keuntungan dan sama-sama ikhlas bila 

mengalami kerugian. 

c) Membuka lapangan pekerjaan. Dengan lahirnya sistem 

kerjasama seperti ini terbukalah lapangan pekerjaan baru, 

berkuranglah pengangguran, dan munculah orang-orang yang 

produktif Islam sangat mencela orang-orang yang pemalas dan 

menganjurkan agar beramal shaleh supaya kesenjangan sosial 

dapat diperbaiki. 

d) Menghilangkan kezaliman. Dengan adanya kerjasama yang 

didasari oleh prinsip tolong menolong ini, orang kaya tidak 

akan tnenzalimi orang yang miskin. Sebaliknya, karena yang 

miskin telah merasa terbantu dalam kehidupannya, maka 

mereka tidak akan iri hati dan tidak akan melahirkan fitnah 

terhadap orang kaya. 

e) Terhindar dari sistem riba. Kerjasama yang terjalin antara 

pemodal dengan pengusaha seperti ini adalah saling 

menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Dalam ha1 ini, 

pemodal tidak memperoleh riba dari pengusaha, dan pengusaha 

tidak memberikan riba kepada pemodal, sehingga terhindarlah 

mereka dari riba. 

2) Prinsip-Prinsip Kerjasama dalam Islam 

Islam merupakan sistem kontrol sosial yang mengatur 

kehidupan individu dan masyarakat agar selalu tertib dan teratur. 

Hubungan yang dijalin oleh manusia antara satu sama lainnya 



harus serasi dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai 

ajaran Islam. Dalam menjalin kerjasama yang bermotivasi 

menerapkan hidup tolong menolong ada pula beberapa prinsip 

yang hams diperhatikan sebagai berikut: 

a) Adanya kerelaan antara pihak pemodal dengan pihak 

pengusaha hams atas dasar suka sama suka (kerelaan) artinya 

tidak atas unsur keterpaksaan. Kerelaan merupakan syarat 

utama dalam melakukan transaksi, bahkan merupakan sahnya 

transaksi menurut hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh 

Allah dalam surat an-Nisa'/Q.S.4:29, yang berbunyi: 

"Hai orang-orang beriman janganlah kumu salin6 memakun 

harta sesamamlr dengun. jalat~ hari I kectrali dertgatl pertliagaar I 

yang berlah suka sama suku dianfaramu. 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa unsur kerelaan sangat 

diperlukan dalam melakukan transaksi agar salah satu pihak 

tidak mudah mengingkari aqad yang sudah disepakati. Selain 

dari itu, kerjasama yang dijalin antara kedua belah pihak dapat 

mewujudkan tali persaudaraan (ukhwah Islamiah). 

b) Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan 

kerjasama, dan hams melalui musyawarah, sehingga segala 

sesuatu yang diputuskan dapat dijalankan dengan baik. 

Umpamanya kesepakatan dalam pembagian keuntul~gan, atau 

dalam menaggung kerugian hams ditulis dengan jelas. Unsur 

musyawarah untuk mufakat ini dapat juga menghindari kesalah 

pahaman yang dapat menghambat kelancaran usaha. Oleh 

sebab itu, segala ha1 yang menyangkut kelancaran usaha 

kerjasama, perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu 



sebagaimana firman Allah dalam surat asy-Syura/Q.S.42:38 

yang berbunyi: # I / * /  81 

I@/, 
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c) Adanya kemanfaatan kerjasama yang dibentuk hams 

melahirkan ke~nanfaatan bagi kedua belah pihak ulnpalnanya 

bagi pihak pemodal bermanfaat karena modalnya dapat 

mendatangkan keuntungan. Bagi pihak pengusaha bermanfaat 

karena dengan bantuan modal ia dapat berusaha untuk 

mendatangkan hasil. Jadi masing-masing pihak saling 

menikmati hasil kerjasama tersebut. Kedua belah pihak hams 

berhati-hati, agar kerjasama tidak menimbulkan kemafsadatan. 

Kemafsadatan itu harus selalu dihindari, sebagaimana 

dijelaskan kaedah hukum Islam berikut : (Mukhtar Yahya, 

"Menghindari keirrsakan fehih trfania daripada metlpmhil 

kebaikan ': 

d) Atas dasar kemaslahatan, artinya di samping adanya manfaat 

yang dinikmati dalam kerjasama tersebut, harus pula 

berdasarkan kemaslahatan. Kerjasama hams menghindari hal- 

ha1 yang akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah 

pihak yang terkait dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

hadist Rasulullah, yang berbunyi: 



"Dari Ibnu Abbas ia herkata; Rasulullah SAW. Telah 

bersabda, tidak boleh memudaratkun diri sendiri dun tidak 

pula dimudaratkun orang lain" (Mukhtar Yahya, 1986 : 5 1). 

Berdasarkan hadist ini, kerjasama dalam menjual dan 

mengedarkan minuman keras (miras) atau narkoba tidak 

dibolehkan karena akan mendatangkan mudarat. Bentuk 

kerjasama yang mengandung prinsip penipuan juga tidak boleh. 

Motivasi dan prinsip-prinsip kerjasama diatas, 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh 

karena itu, semua bentuk kerjasama yang dilakukan dalam 

Islam hams berdasarkan kepada prinsip-prinsip tersebut. 

d. Ijarah 

Ijarah adalah salah satu bentuk kerjasama manusia dalam 

muamalah. Pengertian ijarah menurut bahasa ialah upah atau imbalan. 

Oleh karena itu, lafaz ijarah mempunyai pengertian yang umum yang 

meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu kegiatan, atau imbalan atas 

suatu aktivitas. Menurut Wahbah al-Zuhaili (1989 : 732), ijarah 

artinya jual beli manfaat: 

Kemudian menurut Sayyid Sabiq, ijarah ialah salah satu aqad 

yang berisi pengambilan manfaat sesuatu d e n ~ a n  ialan penmantian. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarah 

adalah suatu akad antara satu pihak yang akan memberikan imbalan 

kepada pihak lain dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan 

menjual manfaat dari suatu benda, dan bukan menjual fisik dari 

benda tersebut. Misalnya menyewa rumah untuk ditempati, atau 

menyewa mobil untuk transpor. Adakalanya berbentuk penyewaan 



suatu karya, seperti karya seseorang insinyur bangunan, atau tukang 

celup dan tukang tenun, tukang jahit dan lain-lain. Ada kalanya 

penyewaan tenaga pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, 

seperti khadam, atau pembantu, atau para pekerja umumnya (Sayyid 

Sabiq, 1403 H : 198). 

Ijarah yang merupakan kerjasama antara pihak pemilik sesuatu 

benda dengan pihak pemakai benda atau jasa ini dibolehkan oleh 

Islam. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at- 

TalaqlQ.S.65 :6 yang berbunyi: 

Jika merekn ntenytcslrkart anaknttc, maka het.ikatt/ah olehnlrr kepada 

mereka bayarannya (Ilpah). 

Mengenai upah para pekerja Rasulullah bersabda yang 

diriwavatkan oleh Ibnu Majah seperti berikut: (AI-Hafiz, 1995 : 159) 

"Dari Ibntr Umar R.A.dia berkuta, Rastclrcllai~ SA W. Telah bersahda: 

berikanlah upah kepada orang yang kamtc pakui tenaganya seheltmr 

kering keringa fnya " {H. R. Ibntr Majah). 

Berdasarkan pada ayat dan hadist di atas, dapat dipahami 

bahwa Islam sangat menganjurkan ijarah karena ijarah berupa usaha 

yang saling meringankan urusan seseorang dalam mencapai tujuan 

dan saling menolong dalam memperoleh kebutuhan hidup. Dalam 

melakukan ijarah menurut golongan ,Syafliyah, Malikiyah dan 

Hanabilah hams ada komponen-komponen sebagai berikut: 

1) Adanya pihak yang akan memberi ijarah (muajjir) 

2) Adanya pihak yang akan membayar ijarah (musta'jir) 

3) Adanya suatu benda yang akan diaqadkan (ma'qud alaih) 

4) Adanya sighat (ijab dan qabul) (Al-Jaziri, 1996 : 98) 



Keempat komponen di atas dalam buku-buku fiqih dinamakan 

dengan rukun ijarah. Dalam melakukan ijarah ada beberapa ha1 yang 

perlu diperhatikan, antara lain: 

1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas 

dasar kemauan sendiri, artinya tidak atas unsur keterpaksaan. 

2) Di dalam melakukan aqad tidak boleh ada unsur penipuan, baik 

dari muajjir maupun dari musta'jir. 

3) Sesuatu yang diaqadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan 

realita, bukan sesuatu yang tidak berwujud, artinya sesuatu yang 

diaqadkan itu harus dapat diserah terimakan. 
t 

4) Sesuatu yang diaqadkan itu harus mengandung manfaat yang 

dibolehkan (mubah), artinya tidak boleh menyewakan sesuatu 

untuk perbuatan maksiat. 

5) Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah sesuatu yang 

bernilai baik berupa uang ataupun benda (M. Yazid, tt : 27) 

Dalam pengertian umum, ijarah adalah seluruh aqad yang 

benvujud pemberian imbalan atas dasar sesuatu manfaat yang diambil. 

Namun pada hakekatnya ijarah itu dapat dikelompokkan pada dua 

kelompok besar. Pertama pemberian imbalan karena mengambil 

manfaat dari sesuatu benda, seperti rumah, pakaian, mobil, dan lain- 

lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan atau jasa 

yang dilakukan oleh seseorang. Bentuk pertama mengarah kepada 

upah mengupah (M. Yazid, tt : 27). 

Ijarah ini dapat berakhir bila salah seorang diantara pihak 

yang berijarah meninggal dunia, kecuali kalau ada ahli waris yang 

mengambil alih, telah habis waktu atau akad jatuh tempo maka 

penyewa hams mengembalikan barang sewaan kepada pemiliknya. 

Dari beberapa bentuk kerjasama dalam Islam yang telah 

dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan 

adanya kerjasama dalam mengelola usaha untuk memenuhi kebutuhan 



hidup. Kerjasama tersebut bisa dalam bidang pertanian seperti 

muzara'ah, mukhabarah dan musaqah, dan dalam bidang perdagangan 

seperti mudharabah dan syirkah, serta dalam bidang jasa atau 

keterampilan, seperti ijarah. 

Seluruh pembahasan tentang muamalah dalam Islam yang 

telah di kemukakan akan dijadi kan bahan perbandingan dalam 

pembahasan tentang analisis sistem waralaba pada bab berikut. 

4. Plainsip-Prinsip Umrrm Sistem Waralaba 

a. Pengertian dan Sejarah Munculnya Sistem Waralaba 

1) Pengertian Waralaba 

Sistem waralaba sistem dagang yang baru saja masuk ke 

Indonesia. Oleh karena itu, Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia 

Departemen Pendidikkan dan Kebudayaan belum memasukkan 

istilah ini ke dalam kamus umum bahasa Indonesia. Akan tetapi di 

dalam kamus ekonomi dapat dilihat bahwa difenisi sistem waralaba 

itu ialah, "Hak untuk memasarkan suatu produk atau penyerahan 

hak suatu perusahaan lain secara ekslusif untuk memasok 

produknya". Franchise atau waralaba adalah suatu perjanjian 

kontrak dagang dalam jangka waktu tertentu, di mana yang diberi 

hak harus membayar royality kepada pemberi hak atas hak dagang 

yang diberikan (Moekijat, 1984 : 197). 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian tentang 

sistem waralaba yang dikemukakan oleh para pakar. Kamaruddin 

dalam buku Ensjklopedi Managemen mengungkapkan pengertian 

waralaba ialah: "Hak istimewa atau hak khusus yang diberikan oleh 

pemerintah untuk mengoperasikan pelayanan kendaraan untuk 

umum, misalnya, motor, dan jalan di kota tertentu. Dan istilah ini 

pun kadang-kadang dipergunakan untuk menunjukkan hak 

istimewa ole11 orgar~isasi swasta, ~nisalnya pe~nberian wilayah 



eksklusif pada agen penjualan oleh suatu perusahaan swasta" 

(Kamaruddin, 1998 : 323). 

Yoseph Mancuso ~nengemukakan pengcrtian waralaba 

(franchise) sebagai berikut: "Franchise merupakan suatu istilah 

yang menunjukkan hubungan antara dua pihak atau lebih guna 

mendistribusikan barang atau jasa7' (Yoseph Mancuso, 1995 : 14). 

Steven Fox mengemukakan bahwa franchise ialah 

hubungan antara pemilik franchise dengan pembeli franchise. 

Dalam ha1 ini pemilik franchise memberi lesensi kepada pihak lain 

untuk menjual barang atau jasa di suatu lokasi tertentu dalam masa 

tertentu. Pemegang lesensi franchise membayar biaya awal fie 

kepada pemilik lesensi, dan berikutnya ditambah dengan royalty 

dari penjualan kotor" (Steven Fox, 1986 : 13). 

Douglas J.Queen mengemukakan pula bahwa : franchise 

ialah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis, yaitu perluasan 

pasar dan distribusi produk serta pelayanan dengan membagi 

bersama standard pemasaran dan operasional" (J. Queen, 1993 : 4). 

M. Jafar juga mengemukakan pengertian bahwa waralaba 

adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha 

dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, 

merek, saluran distribusi perusahaannya kepada mitra usaha 

sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan teknis 

bimbingan manajemen" (M. Jafar, 1999,77). 

Peng S. Chan dalam mengemukakan pengertian waralaba 

sebagai "hubungan antara pemili k waralaba dengan pembeli 

waralaba. Dalam ha1 ini, pemilik waralaba memberikan hak kepada 

pembeli waralaba dengan biaya awal yang tidak dapat 

dikembalikan, untuk mengunakan sistem dan merek dagang 

tertentu, seterusnya pembeli lisensi hams membayar royalty secara 

terus menerus sekitar enam persen dari penjualan kotor setiap bulan 

kepada pemilik lisensi" Peng S. Chan, 1998 : 82). 



Berdasarkan beberapa definisi dan pengeltian di atas, dapat 

penulis disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem 

waralaba (franchise) itu ialah: hubungan antara dua pihak atau 

lebih, guna mendistribusikan barang atau jasa melalui para pembeli 

lisensilnama atau logo perusahaan manajemen produk, yang lnana 

pembeli lisensi hams membayar royalty kepada pemilik lisensi 

sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, secara resmi pembeli 

lisensi dapat menggunakan sistem perusahaan tersebut. 

2) Sejarah Munculnya Bisnis Sistem Waralaba 

a) Permulaan Sistem Waralaba 

Amerika adalah negara yang menjadi cermin 

perkembangan bisnis dunia, di mana persaingan ketat terjadi 

dalam bisnis yang memunculkan berbagai bentuk manajemen 

yang hebat, antaranya adalah sistem waralaba (franchise). 

Di Amerika ada dua jenis franchise, yaitu franchise 

produk atau merek dagang, dan franchise format bisnis. 

Franchise produk atau merek dagang merupakan franchising 

yang sangat terbatas. Alasannya karena pabrik hanya 

memberikan lisensi kepihak lain guna menjual barang 

buatannya, seperti penjualan mobil melalui dealer. Franchise 

format bisnis ialah manajemen atau pemilik bisnis (franchisor) 

mengizinkan seseorang memasarkan produk atau jasa 

menggunakan nama merek dagang dan format bisnis franchisor 

(Yeseph Mancuso, 1995 : 14). 

Franchise atau waralaba telah menjadi salah satu bentuk 

bisnis yang diakui dan paling banyak dipublikasikan. Franchise 

memungkinkan seseorang mempunyai bisnis sendiri, sekaligus 

menjadi jaringan bisnis berskala besar. Franchise berkembang 

pesat dan sudah nlengakar dalam kehidupan rakyat Amerika. 



Di negara kapitalis ini, sistem waralaba (franchise) 

berkembang sangat pesat, sehingga tidak heran kalau sistem 

merambah keberbagai belahan dunia. Sistem ini juga layak 

diandalkan sebagai basis kekuatan industri kecil. Sekarang, di 

Amerika hampir 80 % industri kecil memanfaatkan sistem 

waralaba. 

Sebenarnya sistem waralaba ini sudah ada beberapa abad 

yang lalu. Ray Kroc pada Mc Donal's adalah orang yang 

mempopulerkan sistem bisnis waralaba yang telah ada pada 

beberapa ratus tahun yang lalu sebelum Mc. Donald's sukses. 

Singer Sewing Machine Company meru pakan pi hak 

pertama yang mengembangkan waralaba sebagai suatu cara 

menjual produk dan jasa. Pada tahun 1980 Singer membangun 

jaringan dealer dan salesmen yang membayar royality kepada 

perusahaan Singer atas diberikannya hak memasarkan mesin 

jahit Singer kedaerah tertentu. Sekali pun usaha Singer tersebut 

kurang sukses dan tidak dilanjutkan setelah berjalan sepuluh 

tahun, namun Singer telah berjasa pertama kali dalam 

mengembangkan waralaba (Amir Karamoi, 1996 : 1). 

b) Franchising Memasuki Produk Merek Dagang 

Pada tahun 1880 an industri Soft Drink (minuman 

ringan) mencoba memakai sistem waralaba. Pada saat itu 

minuman ringan dijual dalam botol. Pemasaran minuman hanya 

bersifat lokal dan merek di setiap botol minuman memakai 

sistem waralaba. Industri ini berkembang dengan pesat dan 

sukses di pasaran. 

Pada tahun 1899 pengusaha Cattanooga, Tennesse 

memperoleh lisensi mengemas minuman Coca-Cola (dalam 



botol) dan mendistribusikannya. Tujuan lisensi tersebut adalah 

agar Coce yang dikemas dalam botol mudah dibedakan dengan 

minuman soda lainnya. Dua pengusaha ini menyetujui 

perjanjian dengan tiga alasan. Ia ingin membuat Coca-Cola 

dengan sistem desentralisasi (bukan membuat disatu tempat) 

dan memasarkan produk yang hanya berbahan baku air 

keseluruh pelosok. Ia ingin mengkosentrasikan bisnis minuman, 

sebab minuman ringan tidak memerlukan banyak modal. Ia 

tidak ingin membangun pabrik besar untuk memenimalkan 

biaya promosi. 

Sebagai hasilnya produknya tersebar luas di seluruh 

wilayah tanpa mengeluarkan modal sendiri. Setelah produk 

mereka populer di pasaran, kernudian mereka menjual lisensi 

waralaba Coca-Cola bagi yang ingin membuat minuman ringan 

Coca-Cola. 

Dalam waktu 20 tahun, ribuan pengemas Coca-Cola 

tersebar di seluruh wilayali seperti Pepsi, Dp. Piper dan Royal 

Crown dan lain-lain (Mancuso, 1995 : 33) .  

Pada akhir 1890 an dan awal tahun 1900 an, industri 

mobil mencoba lagi sistem waralaba ini. Ternyata sistem ini 

berkembang dengan pesat, terbukti dengan adanya ratusan 

pabrik mobil yang memakai sistem waralaba seperti General 

Motor. 

General Motor didirikan pada tahun 1908. Ia 

menciptakan sistem dialer mobil yang sukses dengan 

memberikan lisensi kepada Sakman Independen guna menjual 

mobil. Dealer membeli tanah dan mendirikan gedung dealer, 

lalu membeli mobil harga diskon dari pabrik. Cara ini 

memungkinkan pembuat mobil memasarkan mobil efektif, dan 

membuat dealer loyal kepada GM dan menipermudah GM 

merintis costumer servis melalui dealer yang agresif. Pada tahun 



1920 dan 1930, hubungan antara dealer dan industri mobil 

sudah terjalin dengan baik. Sistem dialer diberikan kepada 

kepada seseorang yang setuju menjual mobil buatan pabrik 

tertentu dan dan suku cadangannya hingga kini (Mancuso, 

1995 : 1 1). 

Demikianlah sekilas sejarah lahirnya franchising merek 

dagang atau produk, yakni sistem distribusi dengan memberikan 

lisensi. Sistem ini memungkinkan franchise menjual produk 

buatan franchisor atau membuat produk yang difranchisikan. 

c) Munculnya Franchising Format Bisnis 

Setelah perang dunia ke 11, perkembangan sistem 

waralaba di Amerika mulai surut disebabkan sistem 

pendistribusian mereka tidak efesien dan tidak terjangkau 

sehingga gaya hidup masyarakat Amerika berubah dan 

menciptakan bentuk baru franchising. Setelah perang dunia ke I1 

berakhir, peradaban masyarakat pun berubah. Banyak pasangan 

muda mulai menimang bayi, jumlah penduduk bertambah 

dengan pesat, sehingga daerah pedalaman mulai padat, dan 

mobil menjadi sarana transportasi penting. 

Sebagai antisipasi bertambahnya penduduk, restoran, 

fast-food mulai menjamur. Di antara franchise fast-food tersebut 

ialah Burger King, Dunkin Donuts, Dairy Queen, Burger Chef, 

Chicken Delight, dan fast-food lainnya mengalami kemajuan 

yang pesat (Mancuso, 1995 : 34). 

Dengan menggunakan franchising format bisnis Kroc 

sukses mengembangkan restauran MC Donald. Kroc mengubah 

cara orang dan perusahaan mengembangkan bisnis. Selain 

sebagai raja hamburger dan franchisor ulung, Ray Kroc tidak 

memulai MC. Donald, tetapi ia menciptakan franschising format 

bisnis baru dan fast-food serta menyempurnakan franschising 



tersebut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, Ray Kroc 

berhasil mengubah pola makan orang di seluruh dunia, dan MC 

Donalds mulai membuka cabang di Uni Sovyet. Penjualan 

mencapai 50 ribu pengunjung setiap hari, dan lebih kurang $ 

300.000 uang masuk ke perusahaan MC Donalds. 

Awal kesuksesan franschise terjadi pada tanggal 15 

April 1965, ketika saham Mc Donalds dijual di Initial Offering 

of Stock. Saham perdana ditawarkan senilai $ 22.50. Kurang 

dari sebulan, nilai saham melipat dua kali. Setelah 20 tahun nilai 

saham berlipat 175 kali dari harga perdana. 

Dewasa ini franschise atau sistem waralaba terus 

berkembang serta semakin kokoh dan mantap. Untuk 

mempertahankan kelangsungan waralaba, para pengusaha 

menggunakan tiga metode berikut. Konsep har~r ketika dibuka 

Mc Donal's memperkenalkan konsep baru, yakni pelayanan 

dengan cepat dan harga murah. Pettdekafatl Baru dalam produk 

yang tidak baru, ha1 tersebut bagi produk lan~a Rally's 

memperkenalkan out let hamburger dengan sistem drive 

throught, Rally's sukses dengan dua bentuk pendekatan yakni : 

Memfokuskan bisnis kepelanggan drive thougt, menawarkan 14 

item menu yang terbatas (berbeda dengan Mc Donald's yang 

menawarkan 60 item). Pasar bar11 setelah 20 tahun, sampai 25 

tahun franschising sudah boming. Pasar tampak sedali penuh. 

Miski pun demikian franschisor tidak kehilangan akal. Masih 

ada peluang untuk memiliki bisnis dan lapangan pekerjaan. 

Sekarang franschisor berkembang di luar Amerika, misalnya ke 

Canada, Inggris, Jepang, Jerman, Uni Sovyet, Mexiko, 

Indonesia dan Cina (Mancuso, 1995 : 47). 



d) Franschise di Indonesia 

Sistem waralaba (franschise) pertama kali masuk ke 

Indonesia sekitar tahun 1979. Waktu itu orang masih mencari- 

cari dan menyelidiki bagaimana betul sistem waralaba tersebut. 

Akan tetapi ia belum diminati oleh masyarakat sehingga kurang 

berkembang. Namun tidak lama setelah itu mulai berkembang 

dengan cara tiga di atas seiring dengan perubahan masyarakat. 

Produk waralaba mulai diminati oleh masyarakat seperti Mc 

Donald's (McD), Kentucky Fried Chicken (KFC) dan California 

Fried Chicken (CFC) (Cattra, 1996 : 74). 

Sistem bisnis waralaba ini bagaikan mendapat lahan 

subur di Indonesia. Sejak tahun 199 1 tercatat 1 13 waralaba 

asing masuk ke Indonesia. Sistem waralaba asing yang masuk 

ke Indonesia paling banyak adalah waralaba makanan. Di 

samping itu ada juga waralaba non makanan seperti Complrter 

Lc.ar/tirtg Cerrter dan lain-lain (Manager, 1996 : 1). 

Membuka usaha melalui sistem waralaba sangat banyak 

diminati oleh wira usaha Indonesia karena menjanjikan 

keuntungan yang lebih pasti. Apabila usaha tersebut dibuka 

tidak perlu lagi mempromosikan produk yang akan dikelolanya 

atau tidak merasa takut usahanya akan bangkrut, karena pemilik 

lisensi akan membimbing usahanya. 

Disamping waralaba asing yang masuk ke Indonesia, ada 

juga waralaba lokal yang mulai berkembang seperti Esteler 77. 

yang dikembangkan oleh Suyatno Nugroho pada tahun 1987 

dengan mempergunakan sistem waralaba. Semula Esteler 77, 

dari segi nama kurang dikenal karena tidak sepopuler waralaba 

asing. Pada tahun 1990 kemajuan Esteler 77 ini baru mulai 

nampak. Satu tahun kemudian sudah ada 77 cabang penjualan 

Esteler 77. Pada tahun 1994 berkembang menjadi 126 cabang 

(Catra, 1995 : 82). 



Dewasa ini sisteln waralaba seperti Kentucky Fried 

chicken, Mc Donald's, Coca-Cola sudah mulai diminati dan 

telah berkembang di berbagai kota besar di seluruh Indinesia. 

Disamping itu, waralaba lokal juga muncul diantaranya Esteler 

77, dan salon Rudy Suwarno. 

e) Sejarah KFC 

Colonel Harland Sanders adalah penemu resep KFC. la 

lahir pada tahun 1880 di Hendry Ville, Indiana. Pada tahun 1939 

ia berhasil menciptakan 1 1  macam ramuan atau bumbu serta 

cara menggoreng ayam dengan tekanan tinggi agar sari rasa 

alami meresap kedalam daging. Resep orisinal Colonel Harland 

Sanders ini berhasil membuat ayam goreng terlezat. Pada tahun 

1955 KFC telah terdaftar dan telah berbadan hukum. Pada tahun 

1956 Sanders turun ke jalan untuk menjual waralabanya. 

Tahun 1964 Sanders menjual waralabanya kepada group 

investor John Y Brown dan Jack Massey seharga dua juta dolar 

Amerika. Pada tahun 1969 KFC terdaftar pada bursa saham 

New York, dan Sanders membeli 100 saham perdananya. 

Kemudian Hubleen Inc membeli KFC sebesar 285 juta dolar 

Amerika. Sejauh itu, KFC mulai berkembang sesuai dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat di Amerika dan negara- 

negara lainnya (Dokumen KFC). 

Pada tahun 1978 didirikan PT. Fast Food Indonesia oleh 

Gelael Group, dan pada tahun 1978 dibuka restauran KFC yang 

pertama di jalan Melawai Raya Jakarta Selatan. Pada bulan 

Maret 1990 Group Gelael menjual sebanyak 45 % saham 

perseroan kepada Group Salim. Tahun 1994 restauran KFC 

telah berada di 26 kota besar di Indonesia atau di 18 Propinsi. 

Sampai sekarang jumlah restauran KFC di Indonesia sudah 160 

cabang, dan sudah melebihi target, karena targetnya sampai 

tahun 2000 hanya sebanyak 150 cabang. Alamat kantor pusat 



KFC sekarang adalah dijalan Mt. Haryono, Kav.7 Jakarta. Nama 

perusahaan PT.Fast Food Indonesia (Kentucky Fried Chicken). 

Jenis produk, mereka cukup beragam antara lain adalah chicken 

on the bone, produk ayam, Dessert, soup, Burger, Friench fried, 

nasi, Briad roll, side items, dan minuman Coca-Cola. 

Jadi KFC adalah salah satu bentuk sistim waralaba yang 

sedang berkembang di Indonesia saat ini. 

Restauran KFC di Sumatera Barat dibuka pada tahun 

1996, beralamat di jalan Gereja Pasar Ambacang Kotamadya 

Padang. Restauran KFC Pasar Ambacang adalah sebagai kantor 

pusat KFC di Sumatera Barat. Dan sudah mempunyai dua 

cabang yaitu di Bukittinggi dan di jalan Veteran Padang 

(Manager KFC 20 Sep. 200). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah 

perkembangan Sistem Waralaba mulai dari tanah kelahirannya 

(Amerika) sangat pesat perkembangannya buktinya saat ini 

sistem waralaba telah merata di seluruh pelosok dunia. 



BAB I11 

METODE PENELlTlAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang 

menghasilkan data deskriptif. Pendeskripsian dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan mekanisme dan ketatalaksanaan 

sistem waralaba pada perusahaan restauran Kentucky Fried Chiken (KFC) 

jalan Veteran Kota Padang. Data tersebut disusun dijelaskan dan dianal isis 

dengan pendekatan hukum Islam melalui studi kepustakaan, kemudian 

disimpulkan. 

B. Setting Penelitian 

Penelitian berlokasi di CFC Minang Flaza dan KFC JI. Veteran. 

Pemilihan lokasi ini adalah karena letaknya sangat strategis, mudah dijangkau. 

Dengan demikian diharapkan akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan, namun CFC Minang Flaza tidak bersedia memberikan data 

seliingga penelitian hanya dilakukan pada KFC JI. Veteran. 

C. Responden Penelitian 

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Manager 

Perusahaan KFC, Asisten dan beberapa orang karyawan, serta beberapa orang 

konsumen yang dipolih secara porsposif sesuai dengan tujuan penelitian. 

D. Triangulasi 

Untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh peneliti berusaha 

menggabungkan dan membandingkan setiap informasi dari suatu subjek 

dengan subjek lainnya. Misalnya untuk mengecek informasi yang diberikan 

oleh manager peneliti membandingkan dengan informasi yang diberikan oleh 

asisten dan karyawannya. 
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E. Instrumen Pengnmpnlan Data 

Sesuai dengan penelitian kualitatif maka instrumen pengumpulan data 

adalah : Tim peneliti. Tim peneliti dibantu dengan menggunakan lembaran 

pengamatan dan lembaran pedoman wawancara serta alat-alat lain yang 

diperlukan. 

F. Tek~lik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1.  Observasi 

Obsevasi atau pengamatan langsung dilakukan terhadap 

mekanisme sistem waralaba di lapangan, terutama mengenai mudharat dan 

manfaatnya bagi masyarakat. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstuktur dan tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan sejumlah data yang 

berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara tidak terstruktur 

dilakukan untuk mendapatkan data yang berpedoman kepada daftar 

pertanyaan tertentu, tetapi disesuaikan dengan fakta dan kondisi di 

lapangan. 

3 .  Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh datalinfornlasi 

dari dokumen yang relevan dengan berbagai hal, yang berhubungan 

dengan pelaksanaan sistem seperti bahan-bahan pelatihan. 



G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data ialah berpedoman kepada analisis data kualitatif 

yang dikemukakan oleh S. Nasution (1988 : 120 - 131), maka analisisnya 

sebagai berikut : 

1. Reduksi data, yaitu melakukan rincian data sesuai dengan pola-pola yang 

sudah ditentukan. 

2. Display, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok-pokok 

permasalahan. 

3. Interpretasi, yaitu menyusun data kemudian diterjemahkan dan dianalisis 

dengan hukum Islam kemudian disimpulkan. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Restoran KFC 

Restoran Kentucky Fried Chicken yang selanjutnya akan 

disingkat dengan KFC saja, ia terletak di Jalan Vetera No. 7 B yang 

berada di kelurahan 010 Ladang Kecamatan Padang Barat Kota 

Padang. Restoran Jl. Veteran ini adalah cabang dari restoran KFC 

Ambacang, yang dibuka pada tahun 1999. Restoran dikelola oleh satu 

orang maneger,,&edua orang asisten maneger,dan 25 orang karyawan. 

Keadaan fisik restoran, restoran berukuran 15 x 10 m yang 

terdiri dari tiga tingkat, lantai 1 dan 2 adalah ruangan makan dan lantai 

3 adalah kantor dan gudang. Dapur berukuran 5 x 10 m, kompor masak 

berjumlah 3 buah dan lemari tempat menyimpan makanan panas 1 

buah, dingin 1 buah. Jumlah meja makan pada lantai bawah sebanyak 

18 buah dan kursi sebanyak 36 buah. Pada lantai atas meja 41 buah, 

kursi 82 buah dan 13 buah kursi bar. Restoran mempunyai toilet buat 

laki-laki dan wanita juga tempat shalat. Luas halaman sebagai tempat 

parkir kira-kira 10 x 10 m, dan tukang parkir 2 orang yang dinasnya 

gantian pagi dan sore. 

Demikianlah gambaran umum dari restoran KFC Jl. Veteran 

berikutnya akan dilihat pula tentang mekanisme dan ketatalaksanaan 

dan manajemennya. 

2. Prosedur Kerja dan Ketatalaksanaan Sistem Waralaba (KFC) 

a. Prosedur Kerja Sistem Waralaba KFC 

Adapun yang dimaksud dengan prosedur kerja waralaba ialah 

tahap-tahap sebagai berikut: 



1) Calon penyewa lisensi sebaiknya terlebih dahulu mengadakan 

penelitian dan mempelajari brosur-brosur tentang lisensi 

waralaba yang akan disewanya. 

2) Apabila telah memahaminya secara dalam, maka calon 

penyewa lisensi membuat surat permohonan (proposal) atau 

mengisi formulir yang diedarkan oleh pemilik lisensi dan 

mengirim kealamatnya. 

3) Apabila data-data yang dikirimkan tersebut memenuhi 

persyaratan yang diinginkan oleh pemilik lisensi, maka calon 

dapat diterima sebagai mitra usaha. 

4) Selanjutnya pemilik lisensi atau wakilnya mengadakan survei 

ke lokasi yang diusulkan guna melihat apakah lokasi tersebut 

layak atau tidak. Artinya, jika lokasi tersebut layak, maka ada 

harapan besar untuk sukses. 

5) Setelah segala sesuatu memenuhi syarat, pemilik lisensi 

memberi tenggang waktu selama dua minggu kepada calon 

penyewa lisensi untuk merenungkan, sampai calon merasa puas 

dan mantap untuk menjalin kerjasalna dengan pemilik lisensi. 

6) Kemudian dilanjutkan penandatanganan perjanjian, tnenulis 

cek dan menjabat tangan. Dengan demikian, resmilah calon 

penyewa sebagai pengusaha waralaba dan berhak mengunakan 

fasilitas yang terkandung dalam perjanjian yang disepakati dan 

berkewajiban membayar royality selama kontrak berjalan. 

7) Selanjutnya pemilik lisensi akan memberikan bimbingan dan 

latihan menghasilkan produk, manajemen, produk, dan tata 

cara pelaksanaan perusahaan tersebut. Bagi calon waralaba 

yang hanya menyewa nama dan menjalankan sendiri, maka 

pihak pemilik lisensi akan memberi bimbingan, training teknis 

dan pengarahan pemasaran. Apabila calon waralaba hanya 

menyediakan modal dan tempat saja, maka pemilik lisensi akan 



memberikan bimbingan manajemen dan menyediakan tenaga 

kerja serta pelatihannya. 

8) Pemilik lisensi akan mengamati perkembangan usaha tersebut 

tetapi tidak terlibat dalam usaha sehari-hari karena yang 

mengelola adalah si penyewa lisensi. 

9) Pemilik lisensi tidak dapat seenaknya saja mendikte pemakai, 

jika ingin melakukan perubahan seperti membuka cabang. Hak 

pemilik lisensi untuk mengontrol operasi waralaba tergantung 

pada isi perjanjian yang disepakati. 

10) Selanjutnya penyewa lisensi akan membayar royalty sebesar 5- 

6% dari total penjualan kotor kepada pemilik lisensi secara 

berlanjut selama kontrak berjalan (Dokumen KFC). 

Dari uraian prosedur kerja sistem Waralaba di atas dapat 

disimpulkan, apabila calon pembeli telah memahami tentang 

sistem waralaba dan telah sepakat maka kedua pihak akan 

menandatangani perjanjian kemudian penyewa membayarfee atau 

sewa lisensi hanya satu kali berikutnya pemilik lisensi bertanggung 

jawab mengadakan pelatihan mengenai teknisi pelaksanaan seluruh 

biaya dibayar oleh penyewa setelah itu penyewa lisensi akan 

membayar royalti secara berlanjut selama kontrak berjalan. Dengan 

demikian jelaslah bahwa di dalam sistem waralaba terdapat tiga 

bentuk transaksi berada dalam satu akad. 

b. Tatalaksana Sistem Waralaba KFC 

Tatalaksana restauran KFC di jalan Veteran Kodya Padang 

dapat dikelompok menjadi 3 kelompok. 

1) Peralatan dan bahan. 

Semua peralatan dipesan dari Amerika, begitu juga bahan baku 

lainnya terutama bumbu atau resep ayam yang dirahasiakan. 

Kentang juga dikirim dari Amerika, karena kualitas kentang di 

Indonesia kurang baik. Selainnya dikirim dari Jakarta, termasuk 



ayam. Semua bahan dikirim satu kali dalam sebulan, kecuali ayam, 

satu kali 15 hari (Eko Yuli Manager Restoran). 

2) Kepegawaian, pengaturan jadwal kerja karyawan dan kesejahteraan 

pegawai bekerja dua shift, pegawai yang bekerja pagi dari jam 8 

pagi sampai dengan j am 13 siang, dan mereka mendapat makan 

siang. Pegawai yang bekerja siang, dari jam 13 sampai dengan jam 

21, dan mereka dapat makan malam. Apabila mereka bekerja di 

hari libur (hari-hari besar) mereka mendapat bonus. Setiap hari 

lebaran dan natal, disamping THR, gaji mereka ditambah satu 

bulan. Apabila terjadi penjualan berskala besar, seluruh pegawai 

akan mendapat bonus. Apabila mereka sakit, seluruh biaya 

pengobatan ditanggung oleh perusahaan. Bagi pegawai gudang, 

mereka mendapat pembagian susu, gula, kopilthe setiap bulan (Eri 

Asisten Manager). 

3) Keuangan, uang masuk seluruhnya berasal dari penjualan produk 

dengan fluktuasi sebagai berikut : Hari-hari biasa penjualan sekitar 

4 juta rupiah perhari, malam minggu dan siangnya 6-7 juta rupiah 

perhari, hari-hari besar seperti lebaran, natal dan 17 Agustus 

sekitar 10 juta perhari. 

Jenis Pengeluaran Setiap Bulan, gaji pegawailkaryawan 

setiap bulan : Gaji manajer, yakni gaji pokoknya sebesar 

Rp. 2.000.000,- perbulan, gaji seorang asisten manajer sebesar 

Rp. 1.500.000,- perbulan dan gaji seorang karyawan sebesar 

Rp. 200.000,- perbulan, sewa gedung 8 % dari penjualan kotor 

setiap bulan, pembayaran pajak kepada pemda sebanyak 10 % dari 

penjualan kotor setiap bulan, royalty sebesar 5 % setiap bulan dari 

penjualan kotor, Untuk kesejahteraan karyawadpegawai dan lain- 

lain, pajak, ansuransi, iklan, pemeliharaan gedung, kebersihan dan 

lain-lain sebesar 10 % dari penjualan, beli bahan setiap bulan lebih 

kurang I 0 % dari penjualan. 



Keuntungan bagi perusahaan setelah dikeluarkan seluruh 

pembayaran termasuk sewa tempat , maka sisa yang tertinggal 

kira-kira 50 % dari penjualan, merupakan keuntungan yang 

diperoleh oleh perusahaan sebagai pemegang lisensi KFC. 

Keuangan dilaporkan setiap hari ke Jakarta, dan gaji semua 

pegawai dikirim dari Jakarta melalui rekening Bank masing- 

masing (Hasil Wawancara 20 - 25 Sep. 2000). 

Hal-ha1 lain, pengunjung restauran setiap hari tetap ramai, 

sekitar 250 orang perhari dan tidak pernah sepi. Jumlah 

pengunjung yang paling ban yak adalah kalangan remaja yaitu, 

pelajar, siswa, kemudian anggota masyarakat. 

Mengenai mutu dan rasa makanan pada restauran KFC 

menurut pengakuan dari beberapa pengunjung, cukup baik dan 

harganyapun tidak terlalu tinggi. 

Berdasarkan observasi secara langsung dan penilaian 

beberapa konsumen, kebersihan dan pelayanan di restauran KFC 

cukup bersih dan baik. 

Makanan di pesan oleh konsumen, lalu dipersiapkan oleh 

pelayan, kemudian dibayar dan diangkat oleh konsumen sendiri 

ketempat duduknya. Jadi tidak dihidangkan seperti pada restoran 

tradisional dan makanan dibayar dulu baru boleh dimakan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan kerja di restauran KFC baik dan lancar termasuk 

keuangan begitu juga pelayanan dan kebersihannya. 

3. Manfaat Sistem Waralaba dalam Meningkatkan Perekonomian di 

Indonesia 

Berikut ini akan di bicarakan beberapa manfaat sistem waralaba 

dalam meningkatkan perekonomian terutama di Indonesia baik bagi 

pengusaha maupun bagi rakyat. Manfaat bagi pemilik waralaba 

(franschisor) mereka tidak perlu susah payah rnengurus dan mengelola 



waralaba karena ia tidak terlibat dalam urusan sehari-hari. Franschisor 

hanya mengamati perkembangan waralaba dan menerima royality 

berlanjut selama kontrak perjanjian. Franschisor tidak perlu menghabiskan 

modal yang besar untuk membuka outlet baru karena sudah menjadi 

wewenang pemegang waralaba. Franschisor akan selalu memperoleh 

keuntungan dari royality dan fee waralaba (Amir Karamoi, 1998 : 1). 

Manfaat bagi pemegang waralaba (franschisee) mereka tidak 

memerlukan banyak modal, hanya dengan modal sekitar 50.000 dolar 

Amerika dan mengikuti pelatihan selama satu minggu sudah dapat 

rnembuka bisnis yang 95 % ditanggung sukses. Mereka tidak susah 

rnemulai bisnisnya dari bawah sebab bisnis yang dipilih sudah cukup 

terkenal. Bila franschisee mengalami kesulitan, baik dalam menajemen, 

teknis, atau dalam masalah modal, ia akan dapat dibantu oleh franchisor. 

Franschisee dapat menimba ilmu pengetahuan dan keahlian dibidang 

bisnis dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama mengikuti latihan 

lebih kurang dua minggu. Franschisee tidak perlu pusing memikirkan 

paket atau bahan baku perusahaan, karena seluruhnya sudah dipersiapkan 

oleh perusahaan induk. Franschisee dan franschisor sama-sama 

memperoleh keuntungan, dan kalau akan rugi sangat tipis sekali (Yoseph 

Mancuso, 1995 : 1 5- 1 8). 

Manfaat bagi pelanggan, pelanggan dapat menikmati barang yang 

bermutu tinggi, kual itas terjamin, sebab barang dan jasa dalam bisnis 

waralaba selalu konsistem, berkualitas dengan harga kompetitif 

Pelanggan dapat mempunyai banyak pilihan apa saja yang ia sukai, sebab 

perusahaan telah mengarap banyak jenis fast food. Pelanggan yang 

mempunyai uang dan sedikit waktu, waralaba sangat membantu sebab 

barang-barang berkualitas dan dapat diperoleh dengan mudah (M. Jafar, 

1999, : 78-79). 

Manfaat bagi wilayah/daerah, pemerintah daerah memperoleh fee 

sebanyak 10 % dari penjualan kotor. Gedung (restauran) milik rakyat 

disewa sebesar 8 % dari penjualan kotor. Waralaba dapat membuka 



lapangan kerja yang cukup besar bagi warga negara Indonesia atau daerah 

setempat (Wawancara 20 Sep. 2000). 

Demikianlah beberapa manfaat waralaba terhadap berbagai pihak 

yang terkait. Akan tetapi dibalik manfaat tersebut, terdapat pula beberapa 

kelemahan dan mungkin beberapa nudharat, antara lain: Begitu restauran 

waralaba dapat menyeret banyak pembeli, walaupun jenis makanan tidak 

berbeda dengan makanan yang ada di restauran tradisional. Artinya 

kehadiran restauran waralaba telah membuat restauran tradisional manjadi 

sepi. Bisnis waralaba asing di Indonesia telah berkembang dengan pesat, 

yang royalitynya dibayar kepada pihak asing. Artinya waralaba asing telah 

ikut menguras sekian triliun devisa negara. Bagi sekelompok orang yang 

taraf ekonominya rendah, tetapi ikut-ikutan berbelanja pada restauran 

waralaba karena gensi, akibatnya uang mereka yang pas-pasan ikut 

terkuras. Artinya sistem waralaba belum cocok dengan kondisi ekonomi 

rakyat yang masih rendah di beberapa daerah di Indonesia (Hasil 

Opservasi di Lapangan). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem waralaba 

memang telah memberikan manfaat dan keuntungan yang sangat besar 

kepada pemilik dan pemegang waralaba itu sendiri. Akan tetapi, bagi 

karyawan hanya sebagai buruh yang menerima upah. 

Begitu pula bagi rakyat banyak yang mana budaya ekonominya 

belum mengizinkan untuk berbelanja pada restauran KFC uangnya mejadi 

terkuras. Seterusnya bagi pengusaha restauran tradisinonal karena 

pengunjung ramai-ramai menuju restauran KFC restauran mereka menjadi 

sepi. 

Berikutnya terhadap devisa negara sebagian besar digunakan untuk 

membayar royalty. Dengan demikian dapat dikatakan sistem waralaba 

mendatangkan keuntungan buat sebagian orang dan mendatangkan 

kerugian bagi sebagian orang. 



4. Prospek Sistem Waralaba di Indonesia 

Dalam era globalisasi perkembangan usaha waralaba cukup pesat 

dan dianggap mempunyai prospek di masa depan. Salah satu keberhasilan 

usaha waralaba adalah adanya konsistensi mutu dari produk yang 

diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik akan diterima klayak 

ramai, dan akan memberikan kemudahan kepada para konsumen yang 

tidak mempunyai banyak waktu (M. Jafar, 1999 : 79). 

Setelah KFC dan CFC berdiri di Indonesia restauran tersebut akan 

selalu memakai kentang, maka seharusnya pengusaha dapat melakukan 

kerjasama dengan petani kentang di Indonesia seperti yang telah dilakukan 

oleh Mc Donald's. Perusahaan Mc Donald's telah menjalin kerjasama 

dengan petani salada di Lembang. Mc Donald's meminta petani untuk 

menyediakan sayur salada untuk bahan baku di selumh restauran Mc 

Donald's di Indonesia. Sebelum menjalin kerjasama ini restauran Mc 

Donald's mengimport salada dari Australia. Dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan untuk meningkatkan pendapatan para petani Indonesia Mc 

Donald's mencari mitra yang dapat dipercaya jadi pemasok salada. 

Agar standard mutu yang diminta dapat dipenuhi, Mc Donald's 

memberikan penyuluhan, mulai dari teknik penanaman sayuran salada 

yang diterima di restauran yang meliputi pengelolaan, pengemasan, 

pendistribusian hingga manajemen pengolahannya (Edi Sasmito, 1997 : 1). 

Hal yang sama sudah hams dimulai oleh KFC dan CFC dengan 

petani kentang Indonesia. Sebenarnya kalau petani kentang selalu menjaga 

mutu sesuai dengan apa yang dikehendaki perusahaan, maka kentang 

petani Indonesia dapat juga bersaing dengan negara lain (Amerika) seperti 

sayur salada saat ini. 

Demikian pula dengan bahan baku ayam, beberapa banyak ayam 

yang dibutuhkan oleh restauran setiap hari, yang sampai saat ini dikirim 

dari Jakarta untuk selumh wilayah di Indonesia. Seharusnya para peternak 

ayam di daerah dapat menyiapkan ayam tersebut. Hal itu akan dapat 

dilakukan dengan menjalin kerjasama antara peternak dengan pemsahaan 



dan dengan bimbingan para ahli peternakan, sehingga mutu ayam sesuai 

dengan persyaratan restauran. 

Pertumbuhan waralaba asing sangat pesat perkembangannya di 

Indonesia, bi la dibandingkan dengan pertumbuhan waralaba lokal. 

Misalnya dari tahun 1991 sampai dengan 1997 waralaba asing meningkat 

rata-rata 376 %, sedangkan waralaba lokal hanya mencapai 12,5 % yang 

perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana perusahaan waralaba lokal 

dapat berkembang sehingga devisa negara dapat berkurang untuk 

membayar royality ke negara asing. Untuk itu diperlukan upaya kongrit 

berupa teknologi kewirausahaan dan standard mutu, serta pembinaan dan 

penyediaan dana yang cukup. Hingga sekarang investor masih terbatas 

yang mau menamkan modalnya untuk waralaba lokal (Edi Sasmito, 

1997 : 1). 

Menurut M. Jafar, masalahnya ialah karena belum adanya standard 

mutu yang seragam mulai dari bahan mentah, sampai bentuk produk akhir 

yang menjadi patokan bagi para investor. Seperti untuk waralaba ayam 

goreng dan makanan sejenisnya belum ada standard yang baku, baik jenis, 

maupun cara penyajian, sarana pendukung, pelayanan dan harga. 

Di samping itu peran pemerintah hams lebih aktif dalam memacu 

pertumbuhan waralaba lokal. Peran yang sangat berarti bagi investor 

adalah perlindungan atau jaminan hak patent dari produk yang 

dikembangkan, sehingga ada kepastian hukum untuk merek dagang yang 

dihasilkan. Dengan adanya PP No. 1611977 tentang waralaba lokal, maka 

waralaba lokal atau waralaba tradisional telah mempunyai perlindungan 

hukum (M. Jafar, 1999 : 80). 

Bila berbagai hambatan di atas dapat diatasi, maka waralaba lokal 

akan bermunculan dengan berbagai variasi produk yang dihasilkan. 

Dengan berkembangnya waralaba lokal akan sangat membantu devisa 

negara untuk membayar royalty kepada perusahaan asing. Disamping itu, 

dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia dan 

menciptakan upaya kongkrit untuk mencintai produk dalam negeri sendiri. 



Banyak pengusaha berpindah memilih waralaba. Pada umumnya, 

mereka telah cukup lama merintis usaha sendiri, dengan sangat susah 

payah dengan menghabiskan modal yang banyak dan waktu yang panjang, 

tetapi kurang sukses dalam berdagang. Dengan adanya waralaba, dalam 

waktu yang tidak terlalu lama, dan modal tidak begitu besar, mereka 

berhasil meraih sukses. Oleh karena itu, ada yang berpendapat baliwa 

sistem waralaba adalah juru penyelamat dalam memulihkan ekonomi 

mereka. 

Dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa sistem waralaba, 

baik waralaba asing maupun waralaba lokal mempunyai prospek yang 

cerah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. 

B. Pembahasan 

1. Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerjasama Sistem Waralaba 

Kerjasama dalatn bidang ekonomi ini telah ada sejak zatnan purba 

atau sejak zaman jauh sebelum Islam datang. Sebagian dapat ditolerir oleh 

Islam yaitu bagian yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi 

Islam. Bentuk-bentuk kerjasama dalam Islam telah dibahas dan telah 

dikukuhkan oleh para pakar hukum Islam sejak zaman klasik. Namun 

demikian, sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pegetahuan, 

maka banyak muncul bentuk kerjasama yang direkayasa manusia. Apa lagi 

pada zaman sekarang, Islam memang tidak menutupi kemungkinan adanya 

kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah yang senantiasa 

berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama fiqih menetapkati sebuali kaedali 

fiqih yang sangat fleksibel yaitu: 

(Prinsip dasar muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang 

mengharamkannya). Salah satu bentuk muamalah yang direkayasa dan 

dikembangkan oleh manusia abad sekarang adalah sistem waralaba 

(franchise). 



Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa waralaba 

adalah kerjasama antara pemilik franchise dengan pemegang franchise. 

Yang menjadi objek dalam transaksi sistem waralaba adalah merek suatu 

produk beserta produknya. Dalam ha1 ini ada baiknya penulis kemukakan 

terlebih dahulu tentang ha1 ikhwal merek dari segi hukum perdata, lalu 

dari segi hukum Islam. 

a. Hak merek menurut hukum perdata. 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- 

huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan. Merek itu ada dua jenis, yaitu merek barang dan merek 

jasa. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang 

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama dan berbadan hukum untuk membedakan dengan 

barang sejenis lain. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa 

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama dan berbadan hukum untuk membedakan dengan jasa- 

jasa sejenis lainnya (Gatot Supramono, 1992 : 45). 

Merek berbeda dengan hak merek. Hal ini tampak pada 

pengertiannya. Pengertian merek pada pasal 1 angka satu, yang 

berbunyi: "Merek ialah tanda atau cap dari perusahaan pada barang- 

barang yang di kemas atau yang diproduksinya" sedangkan pengertian 

hak atas merek terdapat pada pasal tiga Undang-undang merek yang 

berbunyi: "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk 

jangka waktu tertentu terutama menggunakan sendiri merek tersebut, 

atau memberi izin kepada orang lain secara bersama-sama atau badan 

hukum untuk menggunakannya". 

Yang dimaksud dengan hak khusus menurut Gatot Supramono 

ialah hak pribadi dari pemilik merek, maksudnya pihak lain tidak dapat 



mengunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek. Hak 

khusus tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi diberikan oleh negara 

kepada pemilik merek melalui proses yang panjang untuk 

pendaftarannya. Merek yang terdaftar selain digunakan sendiri dapat 

juga digunakan oleh pihak lain melalui penyewa lisensi. Yang 

dimaksud dengan lisensi ialah izin yang diberikan oleh pemilik merek 

yang terdafiar kepada orang lain atau beberapa orang secara bersama- 

sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik 

untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan 

(Gatot, 1992 : 19). 

Pemberian lisensi sesuai dengan pasal 44 ayat 1 undang- 

undang No. 1911 992 dilakukan dengan membuat perjanjian antara 

pemilik merek dengan orang lain sebagai penyewa lisensi. Perjanjian 

diperlukan karena hak atas merek sifatnya abstrak, sehingga dengan 

perjanjian selain untuk mengi kat hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dalam mengunakan merek tersebut, juga untuk memudahkan 

pembuktian tentang adanya lisensi merek. Miskipun terjadi lisensi, 

pemilik merek tetap dapat menggunakan merek sendiri dan dapat juga 

memberi lisensi kepada yang lain atau pihak ketiga untuk 

memperdagangkannya (Gatot, 1992 : 53). 

Hak atas merek sama dengan hak cipta, yaitu sama-sama hak 

khusus bagi pemilik atau penciptanya dan tidak dapat digunakan oleh 

pihak lain tanpa izin pemiliknya. Bedanya merek dengan hak cipta 

ialah merek tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta tetapi 

dilindungi oleh undang-undang merek. Pelanggaran hak merek tidak 

dapat dipidana dengan undang-undang hak cipta No. 711 987, tetapi 

dengan undang-undang No. 611982. Dalam undang-undang hak cipta 

No. 711987 pasal 3 ayat 1 dan undang-undang No. 611982, hak cipta 

termasuk benda bergerak, sedangkan hak merek tidak disebutkan 

demikian. Menurut Gatot Supramono karena tidak ada ketentuan 

seperti hak cipta, bukan berarti tidak mungkin hak atas merek untuk 



digolongkan sebagai benda bergerak. Oleh karena hak cipta dan hak 

merek sama-sama hak milik khusus yang tidak dapat dipindahkan ke 

tangan orang lain sebagaimana dibunyikan pada pasal 41 undang- 

undang N0.19/1992, maka hak merek dapat disebut benda bergerak 

yang tidak benvujud (Gatot, 1992 : 23). 

Selanjutnya, yang akan dibicarakan adalah tentang merek jasa, 

yaitu merek yang sasarannya pada produk yang hanya dapat dirasakan, 

tetapi tidak dapat dipegang. Sebagai satu contoh yang diambil dalam 

penelitian yaitu merek KFC (Kentucky Fried Chicken). Kolonel 

Harland Sanders bangsa Amerika telah berhasil menciptakan produk 

ayam goreng dengan sebelas bumbu rahasia. 

Merek dari suatu produk beserta produknya diwaralabakannya 

kepada pihak lain. Maksudnya, Harland Sanders sebagai pemiliki 

merek dari suatu produk memberi lisensi kepada pihak lain untuk 

memakai hak merek dari suatu produk untuk diperdagangkan. 

Di dalam bisnis sistem waralaba ini dipakai juga beberapa 

istilah lain yaitu franschisor (pemilik waralaba), franschisee 

(pemegang waralaba). Dapat juga disebut dengan pemberi lisensi dan 

penerima lisensi. Untuk selanjutnya penulis lebih banyak memakai 

istilah : franschisor, franchisee dan franchise. 

Di atas sudah dijelaskan bahwa kode merek dapat disamakan 

dengan hak cipta karena sama-sama milik khusus (pribadi) intelektual 

yang tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya. 

Berikut ini akan dijelaskan juga bagaimana status hak merek dalam 

hukum Islam. 

b. Hak Merek Menurut Hukum Islam 

Di dalam Islam hak merek dapat juga digolongkan kepada hak 

cipta karena sama dari segi sumbernya yaitu aka1 manusia dan sama 

juga dari segi kemanfaatannya. Hak cipta di dalam Islam disebut 

dengan haqq al-Ibtikur. Mengenai haqq al-Ibtikur ini hanya akan 



dijelaskan tentang empat ha1 yaitu ; pengertiannya, sifatnya, dasar 

hukumnya dan kepemilikannya. 

1) Pengertiannya Haqq al Ibtikar 

Pengertian haqqlrl ibfikar menurut etimologi adalah awal 

atau permulaan sesuatu. Maksudnya adalah hak ciptalkreasi dari 

seseorang untuk pertama kali. Sedangkan pengertiannya menurut 

terminologi hanya dijumpai dalam fiqih kontemporer, sedangkan 

dalam fiqih klasik tidak dijumpai perubahan secara sistematik 

(Nasrun Harun, 2000 : 39). 

Pengertian haqqul-ibtikar menurut Fathi ad-Duraini, (guru 

besar fiqih Universitas Damaskus) adalah gambaran pemikiran 

yang dihasilkan oleh seseorang intelektual melalui kemampuan 

pemikiran dan analisisnya. Hasil penemuannya itu merupakan 

kreasi pertama yang belum pernah ditemukan oleh intelektual 

sebelumnya (Fathi Duraini, 1980 : 236). 

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, 

hasil pemikiran belum berbentuk materi yang dapat dipegang 

sebelum hasil pemikiran itu dituangkan dalam bentuk tulisan 

seperti buku atau media lainnya. Bila dialihkan kepada hak merek, 

ialah hasil pemikiran ilmuan yang dibantu alat teknologi sehingga 

melahirkan suatu produk. Hasil produk ini diberi merek lalu 

didaftarkan pada kantor umum merek, maka lahirlah hak merek. 

Hak merek ini lah yang dijadikan objek dalam bisnis sistem 

waralaba. 

2) Sifat ibtikar dari segi fiqih 

Bila diperhatikan dengan seksama bahwa gambaran fikiran 

seseorang semula berbentuk abstrak tetapi setelah diterangkan atau 

setelah dipisahkan dari pemikiran seperti telah dituangkan dalam 

tulisan, maka hasil pemikiran tersebut akan mempunyai pengaruh 



yang sangat besar, baik dari segi manfaat maupun dari segi benda 

(materi). Oleh sebab itu, ulama fiqih mengatakan, bahwa haqqul- 

Ibtikar itu apabila dilihat dari segi materi, ia dapat di serupakan 

dengan manfaat sesuatu materi, seperti buah yang dihasilkan oleh 

sebatang pohon. Dengan demikian, haqqul Ibtikar dapat bersifat 

materi (Fathi Duraini, 1980 : 1 1). 

Namun demikian, para ulama fiqih membedakan antara hasil 

pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari 

dua sisi yaitu dari sisi jenis dan dari sisi pengaruhnya. Dari sisi 

jenisnya, manfaat dari sesuatu benda baik benda bergerak maupun 

tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan pertanian, buah- 

buahan, kendaraan dan hewan, semuanya berasal dari surnber yang 

bersifat materi. Sedangkan pemanfaatan dari hasil pemikiran yang 

berupa hak cipta/kreasi seseorang, bersumber dari aka1 seseorang 

manusia yang hidup yang menggerahkan kemampuan berfikirnya. 

Berarti haqqul-Ibtikar itu sumber materinya tidak kelihatan. Dari 

segi pengaruhnya, menurut Izmddin Ibn Abd al-Salam pakar fiqih 

Syafi'yah, manfaat dari benda-benda material merupakan tujuan 

utama. Dengan kata lain manfaatnya menjadi tolok ukur. 

Sedangkan pengaruh pemikiran lebih besar dari manfaat 

suatu benda, karena pemikiran yang telah dituangkan menjadi 

sebuah buku akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan 

manusia dalam mengali sumber daya alam yang menunjang 

kehidupan manusia. Hasil pemikiran manusia ini dapat 

membedakan seseorang dengan lainnya sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. Az-Zumar/39:9 yang berbunyi: 

" . . . . Apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang 

tidak berilmu': 



Kemudian apabila dikaitkan dengan pengertian harta dalam 

Islam, maka menurut ulama Syafi'yah, Mahkiyah dan Hanabilah 

bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk 

harta, karena menurut mereka harta tidak hanya yang bersifat 

materi tetapi termasuk yang bersifat manfaat. Menurut Imam Asy 

Syafei, yang dikatakan harta itu adalah sesuatu yang boleh 

dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun berupa 

manfaat dari sesuatu benda". Oleh sebab itu, mereka berpendapat 

bahwa hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seorang ilmuan adalah 

sesuatu yang bernilai manfaat yang dapat dinilai sebagai harta 

seseorang, dan boleh diperjual belikan. Orang yang sewenang- 

wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain, bole11 dituntut 

dipengadilan (Fathi Duraini, 1980 : 20). 

Namun demikian dalam masalah mengambil upah berbuat 

taat hukumnya bagi para ulama klasik adalah ikhtilaf (berbeda) 

perbuatan taat yang di tnaksudkan seper-ti : menjadi itnatn slialat, 

upaha mengerjakan puasa, upah mengerjakan haji dan upah 

mengajarkan al-Qur'an. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad tidak 

boleh mengambil upah dari perbuatan tersebut. Oleh Maliki di 

bolehkan mengambil upah dari serluruh perbutan taat kecuali 

dalam shalat wajib. Dengan demikian pendapat Asy-Syafii lah 

yang dapat di terapkan sampai sekarang, karena pada zaman 

sekarang semua yang dikerjakan oleh seseorang sudah merupakan 

propesi yang menopang kehidupan dalam mencari redha Allah. 

Dengan demikian, bila contoh-contoll di atas dianalogkan 

kepada hak merek yang menjadi objek dalam bisnis sistem 

waralaba, bila ditinjau menurut hukum Islam penyewaan adalah 

boleh dan dibenarkan. 



3) Dasar Hukum Hak al-lbtikar 

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa landasan 

hukum dari hak ciptdkreasi dalam fiqih Islam adalah ' ( J r -  

(kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan al- 

Maslahah al-Mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak didukung 

oleh ayat atau hadis tetapi tidak pula ditolak oleh nash tetapi di 

dukung oleh logika sejumlah nash) (Fathi Duraini, 1980 : 230). 

'Urf dan al-Maslahah al-Marsalah dapat dijadikan dasar 

untuk menetapkan hukum dalam fiqih Islam selama tidak 

bertentangan dengan teks ayat atau hadis, atau hukum yang 

ditetapkan merupakan persoalan duniawiyah (Husain Hamid, 

1971 : 70). 

Menurut para ulama fiqih sejak manusia mengenal dunia 

cetak-mencetak, umat manusia telah melakukan komoditi baru 

yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka melalui percetakan dan 

memperjual belikannya pada masyarakat luas. Di samping itu juga 

karena hasil kreasi pemikiran manusia mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap kemaslahatan umat yang sejalan dengan 

tujuan syariat. Dengan demikian, keberadaan ibtikar sebagai salah 

satu materi yang bernilai, harta tidak diragukan lagi (Izuddin, 

tt : 17). 

4) Hak Kepernilikan dalarn Ibtikar 

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hak 

kepemilikan mubtakir (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap 

hasil pemikiran dan ciptaannya adalah milik yang bersifat meterial. 

Oleh sebab itu, hak ibtikar apabila dikaitkan dengan tabiat ma1 

(harta) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya 

meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin 

berwasiat. Dengan demikian hak ciptdkreasi memenuhi segala 

persyaratan dan mempunyai kedudukan yang sama dengan harta- 



harta lainnya yang halal. Oleh karena itu para ulama fiqih 

menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang hams 

mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak harta 

lainnya (Ibnu Khaldun, tt : 208). 

Akan tetapi oleh Imam al-Qarafi (wafat 68411285) pakar 

fiqih Maliki berpendapat bahwa sekalipun hak ibtikar itu adalah 

hak bagi pemiliknya tetapi hak itu tidak bersifat harta maka dari itu 

hak ibtikar tidak boleh diwariskan, tidak boleh ditransaksikan atau 

tidak boleh dipindah tangankan. Alasanya adalah karena yang 

menjadi sumber dari hak tersebut adalah aka1 yang tidak bersifat 

materi, segala yang dihasilkan oleh aka1 yang tidak bersifat materi 

tidak boleh dipindah tangankan. AI-Qarafi berpendapat demikian 

karena memahami hadis Rasullulah yang berbunyi : 

"Siapa yartg meniggalknn hak niaka ahli warisryalah yatlg akntl 

me w~arisi)~ya" 

Yang dimaksudkan dengan hak ini oleh al-Qarafi adalah 

harta yang bersifat materi. Oleh sebab itu hak yang bersumber dari 

pemikiran bukanlah termasuk harta (AI-Qurafi, tt : 208). Pendapat 

al-Qarafi tersebut ditentang oleh ulama Maliki lainnya seperti Ibn 

Urfah. Menurut Ibn Urfah termasuk ulama fikih lainnya hak ibtikar 

bila telah dituangkan pada media seperti pada kertas maka ia akan 

bernilai besar bahkan lebih besar dari nilai harta yang bersifat 

materi dengan demikian nilai harta adalah nilai tnanfaatnya bukan 

bendanya (Ibnu Urfah, tt, 289). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta, hak 

merek dan hak paten, baik dalam hukum perdata maupun dalam 

hukum Islam, dapat disamakan dengan harta-harta lain, boleh di 

transaksi kan dan hams dapat perlindungan hukum. 



Dengan demikian seseorang berhak mengembangkan atau 

mendistribusikan hartanya selama dapat memberi manfaat atau 

keinaslaliata~i pada diri pe~nilik~iya dan pada orang lain. lslan~ 

sangat mengajarkan agar harta itu didistribusikan dan sangat 

dilarang menumpuk harta pada tangan seseorang sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Q.S al-Hadid/57:7 yang berbunyi: 

... NaJkahkanlah sebagian harta mu yang telah diciptakan Allah 

yang kanzu menpasairtya ... 

Sebagai salah satu cara mendistribusikan harta tersebut 

adalah dengan mewaralabakannya sebagai berikut: Pemilik lisensi 

memberi izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan 

merek dagang suatu produk untuk diperdagangkan dengan 

membuat suatu perjanjian. Untuk itu penerima lisensi haws 

membayar sewa lisensi (fee franschise) kemudian membayar 

royalty selama kontrak berjalan. Selanjutnya kontrak dapat 

diperpanjang selama penyewa tetap membayar royalty. Untuk 

terjaminnya mutu dan suksesnya mutu produk serta suksesnya 

usaha waralaba, franschisor bertanggung jawab mem berikan 

bimbingan berupa pelatihan dan bimbingan terhadap pemegang 

franschise dan karyawan perusahaan. Untuk itu penyewa akan 

membayar seluruh biaya termasuk honor tenaga pelatih 

(franschisor) atau yang mewakilinya ini disebut dengan sewa 

menyewa. 

Dengan memperhatikan tatacara di atas maka jelaslah bahwa 

dalam sistem waralaba terdapat tiga bentuk transaksi yang berada 

dalam satu akad, yaitu transaksi sebagai sewa lisensi merek, 

transaksi sebagai sewa manajemen dan pembayaran royalty. Tiga 

bentuk transaksi yang berada dalatn satu akad ini perlu ditinjau dari 



hukum Islam apakah dibolehkan atau dilarang, masalah ini akan 

dibahas dalam uraian tersendiri nantinya. 

Dilihat dari segi hubungan kerja antara pemili k lisensi 

dengan pemegang lisensi adalah mengandung unsur tolong 

menolong. Dalam ha1 ini, franschisor telah membantu franschisee 

untuk membuka usaha. Franschise telah menyerahkan uang sebagai 

imbalan jasa franschisor. 

Dilihat pula pada bentuk transaksi yang dilakukan adalah 

berbentuk sewa menyewa dan upah mengupah. Oleh sebab itu 

dapat diserupakan dengan sisteni ijarah dalarn ekononii Islam 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Sistem ijarah ini di anjurkan dalam Islam agar manusia dapat 

saling membantu antara satu sania lainnya sebagairnana firman 

Allah dalam Q.S. 2:233 dan Q.S 43; 32 Begitu juga anjuran Islam 

dalam menerapkan hidup tolong menolong dalam bentuk yang 

positif sebagai firmannya dalam Q.S. 5:2. 

Alasan berikutnya adalah karena banyak ha1 yang sama 

dengan sistem ijarah juga terdapat dalam sistem waralaba antara 

lain : Dua orang yang berakad disyaratkan sama-sama cakap 

hukum, artinya sama-sama sudah dewasa (balig). Objek yang 

disewakan jelas, artinya ada objek yang diserah terimakan yaitu 

benda atau jasa. Manfaat yang di ijarahkan hams sesuatu yang 

dapat diterima oleh agama, artinya tidak berbentuk maksiat. Jelas 

batas waktunya agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua 

belah pihak yang bermitra. Upah atau imbalan yang diberikan 

berupa sesuatu yang berharga atau yang bernilai (Helmi Karim, 

1993 : 34). 

Beberapa syarat yang hams dipenuhi dalam ijarah seperti 

diatas, juga terkandung dalam akad sistem waralaba. Dengan 



demikian sistem waralaba dapat dinyatakan berdekatan dengan 

ijarah. Ada lagi prinsip-prinsip yang bersamaan dengan ijarah 

dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem waralaba yaitu : 

Orang yang beraqad pada sistem waralaba dan sistem ijarah adalah 

atas suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan. Nilai-nilai 

moral yang terdapat dalam sistem waralaba dan ijarah sama-sama 

mengandung unsur tolong menolong, karena pada hakekatnya 

kedua sistem ini adalah memberikan bantuan kepada pihak lain 

yang membutuhkan bantuan. Antara sistem ijarah dan sistem 

waralaba sama-sama bernilai demokrasi (musyawarah) artinya 

sebelum menetapkan yang disepakati, telah dimusyawarahkan 

terlebih dahulu. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa didalam sistem 

waralaba terdapat istilah sewa bersyarat yaitu menyewakan merek 

dengan syarat membayar sewa manajemen, dan membayar royalty 

maka jelas pulalah bahwa di dalam akad lisensi terdapat tiga 

bentuk transaksi yaitu. 1). Transaksi pembayaran sewa lisensi, 2). 

Transaksi pembayaran sewa manajemen, 3). Transaksi pembayaran 

royalty. 

Demikianlah beberapa prinsip-prinsip yang bersamaan 

antara sistem waralaba dengan prinsip-prinsip yang ada dalan~ 

ijarah. Sebaliknya, di samping ada beberapa kesamaan antara 

kedua sistem ini, perbedaanyapun ada juga, antara lain : Sistem 

ijarah diatur berdasarkan syari'at Islam yaitu berdasarkan al- 

Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan sistem waralaba diatur oleh 

pemikiran manusia. Dalam sistem ijarah orang yang memberikan 

sesuatu yang diambil manfaatnya oleh orang lain tidak ikut 

mengelola pemanfaatan barang tersebut. Sedangkan dalam sistem 

waralaba, pemilik waralaba ikut mengontrol dan membimbing 

penyewa, temtama dalam menajemen dan tatacara dalam teknis 

produk. Dalam ijarah keuntungan yang diperoleh dalam usaha 



dikembangkan adalah hak penyewa. Dalam sisteln waralaba 

pemilik waralaba memperoleh keuntungan sebesar 5 sampai 6 % 

dari hasil penjualan kotor, yang disebut royalty sebagai sewa 

merek dagang. Dalam ijarah yang disewakan itu hanya benda dan 

jasa saja dan dalam sistem waralaba selain benda dan jasa juga 

merek dan teknologi suatu bisnis. Merek dan teknologi suatu bisnis 

pada hakikatnya juga adalah jasa. 

Demikianlah persamaan dan perbedaan antara ijarah dan 

sistem waralaba. Apabila dilihat dari segi persamaannya saja sudah 

barang tentu sistem waralaba ini dapat disahkan dalam hukum 

Islam. Akan tetapi, bila dilihat dari segi perbedaannya maka 

timbulah beberapa permasalahan yang hams dicari jawabannya 

secara Islami. Pertama; sistem waralaba mempakan hasil rekayasa 

manusia, bukan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal seperti 

ini menurut penulis dapat diterima selama hasil rekayasa pemikiran 

manusia itu tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi 

Islam Hal ini sesuai dencan kaedah fiaili vann berbunyi: 

"Pads u'asauya nltrantalah i ftr holch di/akirkatr selnn~a fidak ada 

dalil yang merigharantkannya. " 

Artinya muamalah itu boleh dilakukan selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. 

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ini telah diuraikan pada bab 11, 

antara lain : Muamalah itu hams dilakukan atas suka sama suka, 

artinya tidak ada unsur keterpaksaan sesuai dengan firman Allah 

dalam Q.S. 4:29. Terjadinya akad dalam kerjasama sistem 

waralaba memang tidak ada unsur keterpaksaan melainkan dengan 

adannya persetujuan dan saling menyenangi antara kedua pihak 

yaitu pihak pemilik lisensi dan pihak penyewa lisensi. 



Muamalah itu hams mewujudkan kemaslahatan artinya 

bukan mendatangkan kemudharatan sesuai dengan kaedah fiqih 

bahwa kemudharatan itu hams di hilangkan. Kerjasama dalam 

sistem waralaba ada mengandung unsur kemaslahatan bagi 

sebagian pihak dan ada juga mengandung unsur kemafsadatan bagi 

pihak lain. Maka para pengusaha seharusnya mencarikan solusi 

agar kemudaratan yang ditimbulkan oleh sistem waralaba tersebut 

dapat dihilangkan. 

Muamalah itu hams sesuatu yang bermanfaat bukan sesuatu 

yang tidak berguna, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. 7:57. 

Kerjasama dalam sistem waralaba banyak manfaatnya terutama 

bagi pengusaha kecil dapat membantu mereka dalam memulai dan 

mengembangkan usaha hingga menjadi besar. Begitu juga bagi 

pengangguran, perusahaan waralaba telah berhasil menampung 

tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya. 

Muamalah itu hams terhindar dari unsur gararlpenipuan dan 

unsur riba, karena riba itu haram sebagaimana firman Allah dalam 

Q.S. 2:275. Sistem waralaba terhindar dari unsur penipuan semua 

yang dilakukan jelas dan berterus terang dan tidak ada yang 

disembunyikan. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa selama sistem waralaba 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang 

telah disebutkan, maka sistem waralaba dapat dibenarkan dalam 

ajaran Islam sekalipun rekayasa manusia. Bila ditinjau dari segi 

hukum yang lima, karena tidak ada nas yang menyuruh dan tidak 

ada pula yang melarang, maka ia jatuh pada hukum yang ke lima 

yaitu mubah (boleh) dengan landasan hukumnya adalah 'Urf. 



2. Hukum Islam Terhadap Tiga Bentuk Transaksi yang Barada dalani 

Satu Aqad pada Sisteni Waralaba 

a. Transaksi Pertama 

Transaksi pertama ini adalah sewa lisensi merek dagang atau 

"franschisee fee". Kewajiban membayar sewa lisensi tersebut dilakukan 

pada awal kesempatan, dan biasanya dilakukan dua tahap. Franschisor 

umumnya akan meminta ansuran pertama atau sesuatu deposit0 kepada 

farnschisee pada saat pembicaraan awal, sedangkan sisanya dilunasi 

pada saat penandatanganan perjanjian (aqad) franschisee. Pembagian 

sewa lisensi ini biasanya berkisar antara 5.000 dolar Amerika sampai 

35.000 dolar Amerika (Douglas, 1993 : 36). 

Sebagaimana telah dijelaskan juga pada bab 111 di atas, bahwa 

pembayaran sewa lisensi dilakukan karena rnerek dagang tersebut 

adalah hak milik pribadi seseorang. Hak milik pribadi ini tidak dapat 

digunakan oleh orang lain, kecuali atas izin pemiliknya. Untuk 

mendapatkan izin tersebut, pengusalla yang akan menggunakan rnerek 

harus membuat perjanjian dan membayar lisensi. Setelah penanda 

tanganan perjanjian pemakaian nierek dan pembayaran lisensi, maka 

pihak kedua sudah berhak memakai merek dagang dari suatu produk 

tersebut, dengan syarat membayar sewa manajemen dan royalty sesuai 

dengan perjanjian. 

Transaksi pertama sebagai sewa lisensi tersebut dapat 

dibenarkan oleh Islam. Termasuk seperti ini sama saja dengan bentuk 

transaksi lainnya, yaitu barangnya diterima, dan uangnya dibayarkan. 

Seperti telali dijelaskan terdahulu, bahwa hak rnerek sebagai hasil 

kreasi intelektual, boleh diperjual belikan atau disewakan. Bedanya 

karena ada lagi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. 

Dengan demi kian dapat disimpul kan bahwa transaksi pertama 

dalam bentuk pembayaran lisensi merek ini, dapat dibenarkan dalam 

Islam dan bentuk transaksinya di serupakan dengan ijarah, dengan dasar 

hukumnya 'Urf dan hukumnya mubah. 



b. Transaksi Kedua 

Transaksi kedua adalah pembayaran honor oleh franschisee 

kepada franschisor, yang dikaitkan dengan jasa bimbingan teknis dan 

manejerial yang diberikan oleh franschisor kepada franschisee, yang 

dikenal dengan sewa-menyewa. 

Dalam sistem waralaba, franschisor berkewajiban memberikan 

bimbingan kepada franschisee. Bimbingan tersebut meliputi pelatihan 

teknik menghasilkan produk dan pelatihan tentang manajemen produk 

yang dihasilkan. Oleh karena itu franschisor berhak menerima 

pembayaran dari franschisee. Dengan kata lain, penyewa berkewajiban 

membayar jasa pelatih (franschisor) atau honor tenaga ahli. 

Pembayaran jasa atau honor seperti itu, di dalam lsla~n disebut upali. 

Dalam Islam, setiap orang yang bekerja, hams mendapatkan upah, 

c~sllai dengan sabda Rasul vang berbunvi: 
'I#/ - '* , P),/ < /  < / P / j ' -  , ,,,, 
\ p - 4  A hu'JYJJb 3L k b j ~ \ j p ~ ~ ~ c ~ ~ ! i . ~ -  .. 

Artinya : "Dari Ihn Un~ar ra dia herkafa, hahwa Ra.wltdah 

bersabda: Berikanlah tipah kepada orang yang kamu yakai 

tenaganya sehel~lm kering keringafnya ". 

Dalam ha1 ini, menurut analisis penulis, perbuatan franschisor 

adalah suatu perbuatan yang terpuji bahwa ia hams bertanggung jawab 

atas jaminan mutu dan kesuksesan usaha yang dikembangkannya. Atas 

curahan pemikiran dan keahliannya serta jerih payahnya memberikan 

bimbingan, wajar sekali ia mendapatkan imbalan atau yang disebut 

pembayaran honortupah. 

Transaksi kedua ini sebetulnya juga berbentuk ijarah yaitu; upah 

menpryah dan masih ada kaitan yang erat dengan transaksi pertama. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua bentuk transaksi yang 

berada dalam satu aqad pada sistem waralaba termasuk ke dalam bentuk 



ijarah. Oleh karena itu, kedua bentuk transaksi tersebut, yaitu 

pembayaran sewa lisensi (sewa menyewa) dan pembayaran honor 

tenaga ahli (upah mengupah), dapat dibenarkan oleh hukum Islam, 

dengan landasan hukumnya 'Urf dan hukumnya mubah. 

c. Transaksi Ketiga Pembayaran Royalty 

Di atas sudah disebutkan bahwa dalam sistem ijarah Islam 

tidak ada pembayaran royalty, tapi dalam sistem waralaba royalty ini 

merupakan suatu ciri atau spesifiknya waralaba. Jadi royalty yang 

dikeluarkan sekitar 5 atau 6% dari penjualan kotor untuk franschisor 

itu merupakan suatu ha1 yang lazim dalam sistem waralaba. Inilah 

suatu masalah yang akan dilihat dari segi llukum Islam. Apakah sistem 

tersebut dibolehkan atau dilarang. 

Dalam sistem ijarah, apabila sesuatu benda telah disewakan 

pemanfaatan, maka keuntungannya adalah milik penyewa bukan lagi 

milik pemilik benda. Dalam beberapa literatur ditemukan bahwa 

royalty tersebut dikeluarkan adalah sebagai imbalan jasa bagi pemili k 

merek yang sudah go public (Douglas, 1993 : 36). Dengan demikian 

royalty berstatus sebagai syarat dari penyewaan merek yang digunakan 

oleh pemegang lisensi. 

Sedangkan fee franschise (lisensi) hanya sebagai biaya atas 

pemberian izin untuk memakai merek dari produk dan hanya satu kali 

saja. Apabila ditinjau lebih dalam, sebenarnya jasa franschisor sangat 

besar karena telah memberi izin franschisee memakai merek suatu 

produk yang sudah terkenal. Franschisee tidak susah-susah 

mempromosikan karena produknya sudah begitu dikenal, dan tidak 

susah mempersiapkan bahan dan peralatan karena semua sudah 

dipersiapkan, walaupun dibayar. Kemudian keuntungan yang diperoleh 

oleh franchisee sebagai pemilik perusahaan sangat besar, sedangkan 

royalty hanya 5 %. Selama perusahaan masih sanggup membayar 

royality, akad penggunaan merek boleh diperbaharui terus setiap habis 



masa kontrak. Jadi royalty inilah yang mengikat kemitraan antara 

kedua pihak. 

Dengan demikian, royalty adalah suatu ha1 yang wajar 

dibayarkan sebagai imbalan jasa dari franschisor, yang dalam Islam 

dinamakan dengan ijarah. 

Menurut penulis sekalipun royalty itu adalah suatu ha1 yang 

wajar karena berfungsi sebagai imbalan jasa bagi usaha franchisor dan 

sebagai suatu pengikat kemitraan bagi kedua belah pihak akan tetapi 

sangatlah bai k j ika royalti itu dikeluarkan dari total keuntungan bukan 

dari penjualan kotor. Dengan demikian benar-benar tidak ada pihak 

yang dirugikanpkedua pihak sarna-sama memperoleh keberuntungan. 

Apabila dikeluarkan 5% dari total penjualan yang jelas beruntung 

hanya franchisor sedangkan franchisee bisa saja mengalami kerugian. 

Berikutnya bagai mana pula dengan royalti yang dipatok 

sebesar 5% sedangkan dalam Islam tidak terdapat ha1 seperti ini, dalam 

Islam keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama bukan 

ketetapan dari satu pihak. Namun demikian, royalty ini merupakan 

imbalan jasa dari penyewaan merek yang digunakan maka patokan 

yang 5% itu sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan 

keuntungan keseluruhnya yang diperoleh oleh pihak perusahaan dan 

tidak merupakan penipuan karena telah semuanya ditawarkan dengan 

terang dan nyata bila penyewa lisensi sanggup membayarnya barulah 

akad dapat berlangsung artinya akad jual beli dilakukan atas suka sama 

suka, sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. 4:29 

Dengan demikian, royalty merupakan sesuatu imbalan jasa 

yang pantas dan tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat dibenarkan 

dalam ajaran Islam. Bilai ditinjau dari segi hukum yang lima yaitu 

wajib, sunat, makruh dan mubah, karena tidak dalil yang menyuruh 



dan melarang maka hukumnya adalah mubah dan landasan hukumnya 

'Urf Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kerjasama dalam 

sistem waralaba adalah berbentuk sewa bersayarat. Inilah yang 

membedakan dengan ijarah dalam ekonomi Islam. Adapun sewa 

bersyarat ini tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam karena sewa 

menyewa itu hams berbentuk mutlak tanpa syarat yang mengikat. 

Namun demikian apabila syarat-syarat tersebut tidak menghalalkan 

yang haram atau tidak pula mengharamkan yang haram maka 

hukumnya boleh sesuai dengan hadist Rasulullah yang berbunyi : 

(Muhammad, tt : 59). 

Orang Islam if11 ferikaf oleh beherapa syaraf kectrali syaraf-.syural 

fersehlr f mengha!aIkatt yatig haram afar1 nrengharam yatig halal. 

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam akad sistem 

waralaba telah dianalisis ternyata wajar-wajar saja tidak ada pihak 

yang dirugikan tidak ada unsur garar sesuai pula dengan hadist di atas 

yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang 

halal. Dengan demikian syarat-syarat yang terdapat dalam akad sistem 

waralaba tersebut wajib dipenuhi oleh penyewa sesuai dengan ajaran 

Islam bahwa umatnya dituntut agar menyempurnakan janji 

sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 5: 1 sebagai berikut : 

Wahai oratig-oratig yattg herirnart .sen~j)~rrtiakatilah olehnru akat~.jat!ji- 

janjintlc . . . . . . 



3. Hukum Islam Terhadap Eksistensi Sistem Waralaba dalam 

Meningkatkan Perekonomian di Indonesia 

Telah dikemukakan pada uraian terdahulu mengenai prospek 

sistem waralaba di Indonesia dengan salah satu contoh yaitu restauran 

KFC. Restauran KFC mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1979. 

Sampai sekarang sudah berjumlah 160 cabang. Sebagai studi kasus, 

penulis telah meneliti salah satu cabang yang ada dikota Padang yaitu 

KFC di jalan Veteran. Penulis telah mempelajari secara umum mengenai 

mekanisme restauran KFC tersebut, dan ternyata KFC telah dapat 

membantu perekonomian masyarakat. 

Data yang diperoleh dari restauran KFC di jalan Veteran Padang 

menunjukkan bahwa Pemda Sumbar memperoleh fee dari KFC tiap bulan 

sebesar 10 % dari total penjualan, jumlahnya kira-kira 10 juta rupiah. KFC 

membayar sewa gedung sebesar 8 % yang jumlahnya kira-kira 8 juta 

rupiah perbulan. Sebanyak 25 orang karyawan 3 orang asisten dan 

manajer, sebanyak 28 orang pegawai restauran menerima upah dari 

restauran KFC. KFC ini adalah ukuran kecil, sedangkan dikota-kota besar, 

ukuranya jauh lebih besar. Jika ukuran restauran KFC jalan Veteran 

dijadikan ukuran rata-rata untuk 160 cabang KFC di Indonesia, maka 

tampaklah bahwa waralaba seperti KFC ini telah ikut membantu 

perekonomian di Indonesia. 

Dalam ha1 ini, barn KFC yang dijadikan sampel, sedang sistem 

waralaba sudah banyak yang populer di Indonesia, seperti CFC, MC 

Donald's, Dunkin Donuts, coca-cola dan lain-lain. Berdasarkan data 199 1 - 
1996 waralaba di Indonesia berjumlah 119 outlet waralaba asing, dan 32 

outlet waralaba lokal. 

Jika setiap outlet mempunyai 160 cabang di Indonesia, seperti 

KFC, maka pendapatan yang diperoleh dari waralaba akan cukup besar, 

dan jelas akan membantu perekonomian di Indonesia. 



Namun demikian, walaupun prospek waralaba cukup cerah, tetapi 

sistem waralaba juga mempunyai beberapa kelemahan seperti telah 

disebutkan sebelumnya, bahwa : 

a. Waralaba asing telah menguras devisa negara setiap tahun untuk 

membayar royalty. 

b. Oleh karena masyarakat kemungkin-an telah beralih dari wamng 

tradisional ke perusahaan waralaba, maka pengunjung warung 

tradisional telah menjadi sepi. 

c. Bagi masyarakat yang taraf ekonomi yang masih lemah dan karena 

gensi ikut berbelanja di restauran waralaba, tidak menyadari bahwa 

telah terkuras untuk membeli gensi. 

Sebenarnya ketiga kelemahan tersebut (mudharat) tnasih dapat 

dicarikan jalan keluarnya. Misalnya supaya devisa negara tidak habis 

untuk membayar royality, waralaba asing hams di kurangi dan waralaba 

lokal hams diperbanyak. Selanjutnya, untuk mempertahankan warung 

tradisional tetap ramai, pemiliknya harus meningkatkan mutu dan rasa, 

serta pelayanan dan kebersihan. Selanjutnya, bagi masyarakat yang taraf 

ekonominya masih rendah, agar menahan diri untuk tidak berbelanja pada 

restauran yang tidak terjangkau oleh ekonomi mereka. 

Sistem waralaba yang menggunakan bahan baku produk Indonesia, 

jelas akan menambah keuntungan bagi Indonesia. Sebagai contoh 

waralaba KFC, CFC dan Mc Donad's yang mengunakan bahan baku 

kentang, ayam, salada dan lain-lain yang dapat diproduksi oleh petani di 

Indonesia. Jika sekarang kentang masih di impor dari luar negeri, maka 

sudah harus ada upaya agar kentang diproduksi di Indonesia. Pemerintah 

C.Q Departemen Pertanian hams dapat menghasilkan kentang yang 

kualitasnya cocok untuk restauran waralaba tersebut. Demikian pula ayam, 

dapat dihasilkan oleh peternak daerah setempat sehingga membantu 

penghasilan peternak daerah. Sayuran dan minyak goreng juga hams 

diupayakan agar menggunakan produk Indonesia. Dengan demikian 



jelaslah bahwa sistem waralaba ini akan sangat membantu perekonomian 

masyarakat. 

Apabila dibandingkan antara manfaat dan mudharat sistem 

waralaba terhadap perekonomian rakyat Indonesia, maka manfaatnya jauh 

lebih besar daripada mudharatnya. Apalagi, kalau dicarikan jalan 

keluarnya. 

Dengan demikian, dan sesuai dengan kaedah yang berlaku dalam 

fiqih Islam, apabila sesuatu perbuatan lebih banyak manfaat daripada 

mudharatnya, maka "perbuatan tersebut boleh dilakukan". Oleh karena itu, 

berdasarkan data dan analisis yang telah dilaksanakan, penulis 

berkesimpulan bahwa eksistensi sistem waralaba dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat di Indonesia dapat dibenarkan dalam ajaran 

Islam, dengan landasan hukumnya adalah 'Urf dan hukumnya adalah 

boleh (mubah). 



BAD V 

KESMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulsn 

Dari paparan dan analisis yang telah dikemukakan, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk bisnis sistem waralaba KFC yang merupakan salah satu bentuk 

bisnis kerjasama yang direkayasa oleh manusia di zaman modern yang 

berasal dari Amerika Serikat, adalah berbentuk sewa bersyarat, sewa 

bersyarat ini dapat dibenarkan dalam Islam karena syarat tersebut tidak 

menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. 

(Alhadis), dan dengan dasar ketentuan hukumnya adalah 'Urf, dan 

hukumnya mubah. 

2. Mengenai mekanisme dan ketatalaksanaan sistem waralaba KFC, mulai 

dari prosedur awal sampai terjadinya akad serta ketatalaksanaan 

managemennya dapat diterima dalam ajaran Islam karena pertama,adanya 

unsur tolong menolong, kedua tidak menyalahi prinsip-prinsip ekonomi 

Islam, tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindari dari unsur qarar atau 

penipuan, maka hukumnya adalah mubah, . '  

3. Tiga bentuk transaksi yang barada dalam satu akad pada sistem waralaba 

yaitu pembayaran lisensi, (sewa menyewa) dan pembayaran honor tenaga 

ahli dalam bentuk upah tenaga ahli dan pembayaran royalti dapat 

dibenarkan oleh ajaran Islam, karena ketiganya adalah wajar dan tidak 

menyalahi prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian Islam, dasar 

hukumnya adalah 'Urf dan hukumnya mubah. 

4. Royalti adalah pembayaran berlanjut selama kontrak usaha berjalan 

sebagai imbalan jasa bagi pemberi lisensi dan sebagai pengikat kemitraan 

selama kontrak berjalan. Royalty tersebut dapat dibenarkan dalam Islam, 

karena dapat disamakan dengan upah mengupah, dengan syarat 

dikeluarkan dari total keuntungan, htlkumnya mubah dan landasan 

hukumnya 'Urf. 



5. Eksistensi sistem waralaba mempunyai prospek yang sangat cerah dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dan dapat diterima 

dalam ajaran Islam karena manfaatnya jauh lebih besar bagi peningkatan 

pendapatan masyarakat dan pemerintah, sedangkan kemudaratannya 

sistem waralaba tidak merusak pada lima komponem yang wajib 

dipelihara dalam Islam yaitu jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. 

Dasar hukumnya juga 'Urf dan hukumnya mubah. 

B. Saran 

1 .  Kepada para ekonom Islam dan para pencinta ilmu hukum Islam 

disarankan agar lebih meningkatkan perhatian untuk mempelajari dan 

mendalami sisten ekonomi yang berkembang dewasa ini. Oleh karena 

Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar saja, dan tidak tertutup 

kemungkinan adanya penyesuaian dan perubahan sesuai dengan perubahan 

peradaban manusia. Penyesuaian dan perubahan tersebut dengan syarat 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sebagai salah satu 

contoh dari bentuk sistem perekonomian modern adalah sistem waralaba. 

2. Oleh karena sistem waralaba mempunyai prospek yang cerah dalam 

meningkatkan perekonomian, maka sebaiknya pengusaha muslim juga 

mengembangkan sistem waralaba ini, sehingga tidak ketinggalan oleh 

pengusaha non muslim lain. 

3. Para pengusaha hendaknya lebih meningkatkan waralaba lokal, ketimbang 

waralaba asing, sehingga devisa negara tidak terlalu banyak dikeluarkan 

untuk membayar lisensi dan royalti ke  luar negeri. 

4. Pemerintah diharapkan memberi bimbingan yang baik kepada petani agar 

dapat memproduksi komoditi yang digunakan perusahaan waralaba 

sehingga kebutuhan komoditi usaha waralaba tidak perlu diinpor lagi 

sehingga devisa negara bisa dihemat. 

5. Para konsumen agar mempertimbangkan tingkat kemampuan ekonominya 

dalam berbenlanja di restauran waralaba sehingga tidak menghabiskan 

uang untuk membeli gensi. 



6. Kepada para pemilik warung tradisional disarankan agar selalu 

meningkatkan mutu produk pelayanan dan kebersihan, sehingga tidak 

kalah bersaing dengan restauran sistem waralaba seperti KFC, CFC, MC 

Donald's dan lain-lain. 

7. Untuk lebih bersihnya kerjasama dalam sistem waralaba sebaiknya royalti 

di keluarkan dari total keuntungan sehingga sama betul dengan prinsip 

kerjasama dalam Islam. 
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