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lSI RINGKASAN 

Pe~masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
kah pelaksanaan franchising dl kalangan perLlsahaan 
masakan tradislonal? Bagaimanakah perlindungan hukum 
terhadap para pihak dalam franchlsing tersebut ? 

Penelitian ini bertLljLtan untLlk mendapatkan pengeta
huan dan pemahaman ten tang pelaksanaan 1ranchisng dl 
kalangan perLlsahaan masakan tradisonal dan perlindungan 
hukum terhadp para pihak dalam pelaksanaan franchising 
tersebut. 

Dengan dipahaminya praktek franching tersebut, maka 
dapat ditarik masukan yang dapat dijadikan rujukan dalam 
pengembangan ilmu hllkllm ekonomi dan dapat dijadikan 
masukan penataan hllkLlm ekonomi nasional. 

Metode penelitian yang dipakai secara secara umum 
dalam rangkaian penelitian lapangan yang akan dilaporkan 
dalam bab selanjutnya tentang hasil penelitian- disampinq 
kajian kepllstakaan yang telah dilakukan dalam bab sebe
lumnya - adalah sebagaimana akan dijelask.an berikut ini. 

Pendekatan masalah: penelitian adalah penelitlan 
ten tang praktek hukllm jadi merllpakan penelitian socio
legal (Socio-I",gal research). 

Jenis data dan sumber ~ata-data yang akan dikllmpul
kan meliputi data sekunder yang berasal dari kepusta
kaan, yang melipL~ti penelitian laporan-laporan peneli
tian, karya-karya ilmiah dalam bidang kajian franchise 
yang ·berbentuk bukLl dan karya ilmiah lainnya yang 
terkait erat dengan permasalahan penelitian. Data primer 
yang berasal dari serangkaian wawancara yang dilakukan 

i i 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LP PELAKSANAAN FRANCHISING DI KALANGAN 
PENGUSAHA MASAKAN TRADISIONAL 
DI JAWA TIMUR 

Sukardi



ter-jadinyater-hadap par-a r-esponden mengenai pr-oses 
penyelesaianperJanJlan, pelaksanaan lsi perjanjian serta 

per-selisihan atau sengketa. 
Metode sampling per-janjian Fr-anchise mer-upakan 

lembaga yang relatif barLt di Indonesia. maka p~nelitian 
ini dilakLlkan dengan metode purposive sampling. Poplilasi 
penelitian ini adalah para pengusaha masakan tradisional, 
yakni masakan khas Indonesia yang sudah dikenal rnasyara
kat umum yang berasal dari satu daerah tertentLl, yang 
dalam hal ini dibatasi pada perusahaan sata madura, ayam 
gor-eng dan bakso di Kotamadya Sur-abaya. Kotamadya Malang 
serta Kabupaten Malang yang melaksanakan perjanjian 
ir-anchise. Dipilihnya ketiga wilayah ter-sebut dengan 
alasan di wilayah tersebut banyak beroperasi perusahaan 
masakan tradisional. 

Prosedur PengLlmpulan Data; data skunder yang berupa 
hasil penelitian ataLI kajian kepustakaan digunakan metode 
kombinasi antara metode bola salju dan metode sistematis. 
Dengan beranjak pad a masalah penelitian, maka difokuskan 
pada kartu catatan, yakni kartu abstrak, kartu kutipan, 
dan kartu analisa. Pendekatan yang dipakai adalah ber
variasi Llntuk penlilisan bab II tentang Tijallan Pustaka 
Dada banyak bagian digLLnakan Conceptual Approach dan 
diselingi dengan Historical Approach dalam mengkaji 
perkembangan franchise. Sedang pada penelitian lapangan 
data dikllmpulkan dengan melakukan serangkaian wawancara 
dan angket. Wawancara dilakukan dengan menggllnakan pedo
man wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. guna 
memperoleh data yang mendalam terhadap aspek-aspek hukLlm 
dalam pelaksanaan perjanjian fRanchising tersebllt. Para 
pengusaha yang akan diawawancarai dilakllkan pemilihan 
dengan menggllnakan metode pllrposive. 

Pengolahan dan analisa data Data skunder sebagai 
data awal dan data primer yang berhasil dikllmpLllkan di 
lapangan satll sama lain akan saling melengkapi dan dlana
lisis secara diskriptif. Sehingga diharapkan daoat menja
wab permasalahan penelitian in1 secara dlskriptif - hasil 
ini khllSL\5 dalam menganalisa bab hasil peneltian lapanq
an. 

Kesimpulan dari ~enelltian ini adalah Perjarjian 
franchising secara modern telah dilaksanakan di beberaoa 
perusahaan masakari t r a c i s i on o l "Ayam Gorenq". 5edang 
dikalangan "Eci t o r-ie dur e " belt..<if, dilaksanakan SE'cara mod
ern, anggota clan dari ~engLlsaha sato madura diperkenan
kan Llntli~ memakai nama perLlsahaan/merk masa~annya tanpa 
~dany~ kewajiban sebagaimana dan franchising modern. 
Umumnya para pihak yang terl~.at dalam perjanjian fran
chising telah mempLlnyai bentllk b~ku dari perJanJiannya 
dan perlindLlngan hltkLlmnya telah diatur lewat kesepa~atan 

para pihak. 
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