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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman semakin bercorak sendi-sendi

kehidupan manusia dalam melakukan bisnis dan usaha dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Diantaranya adalah format bisnis franchise atau

waralaba.

Franchise atau usaha waralaba merupakan suatu sistem bisnis

yangmenjual produk dan jasa pelayanan. Sistem ini melibatkan pihak pemilik

usaha waralaba (franchisor) disatu pihak yang memberikan lisensi kepada

pihak lainnya (pemegang usaha waralaba atau franchise untuk membuka

usaha bisnis dengan menggunakan nama dagang pihak pemilik waralaba).1

Sebagai peluang bisnis waralaba berarti suatu bentuk kerjasama

dimana pemberi waralaba (franchisor) memberikan izin dan hak kepada

penerima investor waralaba (franchise) untuk menggunakan hak

intelektualnya seperti merek dagang menjual jenis jasa atau produk dalam

radius wilayah yang ditetapkan dalam menjalankan usahanya untuk suatu

jangkah waktu tertentu.2

Bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih

yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis merupakan suatu usaha yang harus

1Sadano Sukmo, Pengantar Teori Mikro Ekonomi,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996),
h.4

2M. Fuad,dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka,2005), h.45
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dikembangkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan dapat

meningkatkan pendapatan.3

Adapun beberapa prinsip-prinsip dari etika bisnis adalah, prinsip

otonomi yaitu sikap dan kemampuan manusia bertindak berdasarkan

kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, untuk

bertindak secara otonomi diandaikan kebebasan untuk mengambil keputusan

dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Dan prinsip kejujuran yaitu

kejujuran merupakan suatu jaminan dasar bagi kegiatan bisnis serta prinsip

keadilan yaitu prinsip menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai

dengan haknya, hak orang lain perlu dihargai dan tidak boleh dilanggar.4

Agar terhindar dari resiko bisnis maka bisnis harus dijalankan dengan

tepat dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang serius dan

mantap yaitu dengan menerapkan manajemen yang baik. Konsep Al-Qur’an

tentang bisnis sangatlah komprehensif sehingga parameternya tidak hanyaa

menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut akhirat.5

Berdasarkan wawancara penulis dengan Arif, dalam menjalankan

usaha tela-tela ini kami menggunakan modal tersendiri, kepraktisan,

merupakan salah satu alasan maraknya usaha ini. Dilihat dari penyajiannya

sangat mudah dan unik, ubi digoreng, lalu dicampur dengan berbagai macam

varian rasa.6

3Francic Tantri, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), Cet. 1, h. 4
4Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, h. 10
5Buchori Alma, Manajemen Bisnis Syari’ah, (Bandung: Alfabeta, 2009),  h. 1
6Arif, pemilik usaha tela-tela, Wawancara. Pekanbaru. 16 Januari 2014
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Fungsi manajemen dalam sebuah bisnis adalah mengatur atau

mengelola, sedangkan bisnis itu sendiri adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat

teknis dan operasional, pengertian tersebut menunjukan bahwa antara

manajemen dan bisnis memiliki keeratan yang kuat menjadikan sebuah bisnis

yang kuat, maka sistem manajemennya harus dikelola dan dirancang dengan

baik sehingga potensi kegagalan akan dapat diminimalkan.7

Adapun manfaat bisnis itu sendiri yaitu, memperoleh keuntungan

karena apabila suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan akan memberi

keuntungan, terutama keuntungan keuangan bagi pemilik bisnis.

Keuntungannya diukur dari nilai uang yang diperoleh dari hasil usahanya. Dan

bisa membuka peluang pekerjaan karena dengan adanya usaha jelas akan

membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat yang terlibat langsung

dengan usaha atau masyarakat yang tinggal disekitar lokasi usaha. Adanya

peluang pekerjaan ini akan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang

bekerja pada usaha tersebut. Begitu pula bagi masyarakat yang tinggal

disekitar lokasi usaha dapat membuka berbagai macam usaha, sehingga

masyarakat yang tadinya pengangguran dapat meningkatkan

kesejahteraannya.8

Salah satu contoh usaha tela-tela pelangi dijalan Bangau Sakti yang

merupakan bentuk bisnis waralaba yang cukup menjanjikan, yang kegiatan

usahanya menyediakan makanan ringan dengan bermacam-macam varian

rasa.

7Amirullah Imam Hardjanto, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Cet. 1,
h. 97

8Kasmir, Op cit.h. 13
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Nama usaha tela-tela pelangi dimiliki oleh satu orang pemilik tunggal

yang bersifat pasif, dalam artian hanya sebagai kepemilikan nama atas usaha

tetapi didalam pengelolahannya tidak ikut serta atau disebut pemberi

waralaba. Sedangkan penerima waralaba disamping menyediakan modal juga

sebagai pengelolah usaha tersebut serta kepemilikan gerobak tela-tela

pelangi.9

Dengan bisnis waralaba tersebut, penerima waralaba menjalankan

aktifitas bisnis dibawah format bisnis atau dengan ketentuan yang berlaku

pada usaha tela-tela pelangi tersebut. Sepertidikemukakan oleh Bambang

N.Rachmadi, inidari sistem franchise bagi franchise yaitu:

1. Sistem franchise tidak memberikan kebebasan penuh kepada franchise

karena franchise terikat perjanjian dan harus mengikuti sistem dan metode

yang telah dibuat oleh franchisor.

2. Sistem franchise bukan jaminan akan keberhasilan menggunakan merek

tekenal belum tentu akan sukses bila tidak diimbangi dengan kecermatan

dan kehati-hatian dalam memilih usaha.

3. Franchise harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam

hubungannya dengan franchisor.

4. Tidak semua janji fraanchisor diterima oleh franchise.

5. Masih adanya ketidakamanan dalam suatu franchise.10

9Riko, Pemilik Usaha Tela-Tela, Wawancara,  Pekanbaru, 25 Maret 2013.
10Bambang N .Rachmdi, Franchising, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 9
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Pada dasarnya ada tiga jenis franchise perbedaannya mungkin ada

sebagai akibat inovasi baru dalam bidang franchise. Jenis franchise yang

paling umum adalah jenis yang menawarkan nama, citra, metode menjalankan

usaha dan lain-lain.11

Namun pada kenyataannya dilapangan  banyak orang atau pebisnis

lebih memilih bisnis waralaba, salah satu contoh bisnis waralaba pada usaha

tela-tela pelangi dijalan Bangau Sakti.Usaha makanan ringan memang usaha

yang tidak mengenal musim. Saat kritis orang bisa saja tidak membeli baju

baru tapi saat lapar ia tidak bisa bertahan jika tidak makan. Semua orang butuh

makan, tetapi dizaman sekarang semakin banyak makanan ringan siap saji

dengan berbagai macam rasa karena semua ingin serba praktis. Oleh karena

itu, peluang usaha tela-tela ini lumayan besar.

Hasil wawancara saya kepada bapak Arif, pak Arif  mengatakan,

bahwa pendapatannya akan meningkat apabila, rasa, kualitas, kecepatan

waktu, dan lokasinya berada ditempat keramaian.

Pak Arif memulai usahanya sejak 1 tahun yang lalu yaitu tepatnya

pada tahun 2012, sebelumnya pak Arif membuka usaha menjual minuman

dipinggir jalan, pendapatannya pas-pasan, setiap harinya pendapatannya tidak

menentu kadang-kadang hanya bisa mendapatkan uang sekitar Rp 100.000-

an. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pak Arif dengan pendapatan

segitu tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Kemudian pak Arif barulah

membuka usaha tela-tela pelangi dijalan bangau sakti. Pak Arif setiap

11Adi Sutanto, Kewiraswastaan,(Jakarta: PT. Ghalia Indonesia), h. 90
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malamnya menyediahkan ubi sebanyak 20 kg, minyak goreng sebanyak 2 liter

dan bermacam-macam varian rasanya, kemudian dijual per bungkusnya

sebesar Rp 4000. Setiap malamnya pak Arif bisa mendapatkan hasil minimal

Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan hasil wawancara saya

kepada pak Arif, dengan membuka usaha tela-tela ini pendapatannya

meningkat, dengan menjual tela-tela ini pak Arif mampu membeli kendaraan

dan menyekolahkan anaknya.12

Untuk itu berdasarkan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik

untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul

“BISNIS WARALABA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN

MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi

Kasus Tela-Tela Pelangi di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan)“

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan

yang diteliti yaitu bisnis waralaba dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat Kelurahan Simpang Baru menurut perspektif ekonomi islam

(studi kasus tela-tela pelangi di Jalan Bangau Sakti).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah

yang penulis kemukakan adalah:

1. Bagaimana bisnis waralaba tela-tela pelangi dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat Kelurahan Simpang Baru?

12Arif, Pemilik Usaha Tela-Tela, Wawancara, Pekanbaru 14 September  2013
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2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap bisnis waralaba tela-tela

pelangi di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem bisnis waralaba Tela-Tela

Pelangi di Kelurahan Simpang Baru.

b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap bisnis waralaba

Tela-Tela Pelangi di Kelurahan Simpang Baru.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai pengembangan dan pengaplikasian disiplin ilmu yang penulis

tekuni selama proses perkuliahan.

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan

dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi

Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan

pada setiap usaha tela-tela pelangi yang beralamatkan di jalan Bangau

Sakti. Penulis memilih usaha tela-tela pelangi ini sebagai objek penelitian

karena usaha tela-tela di jalan Bangau Sakti cukup populer dan diminati

masyarakat dalam waktu singkat serta belum pernah diteliti.
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2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pak Riko, pak  Arif,

dan semua karyawan yang menjalankan usaha tela-tela pelangi. Sedangkan

objeknya adalah bisnis waralaba dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat Kelurahan Simpang Baru menurut perspektif ekonomi islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pak Arif, pak Riko keduanya

sebagai pengusaha Tela-Tela, serta masing-masing karyawannya 3 orang.

Peneliti mengambil metode total sampling yaitu dengan mengambil semua

populasinya sebagai sampel.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari lokasi

penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu data yang diperoleh dari

pengusaha Tela-Tela Pelangi di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang

sudah jadi, sudah dikumpulkan  dan di olah oleh pihak lain, di dapat

dari buku-buku, internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk

menunjang penelitian ini adalah:
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1. Observasi yaitu, suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan

langsung terhadap masalah yang terjadi dilapangan yang merupakan data

primer.

2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian.

G. Metode Analisa Data

Metode analisa data digunakan dalam penelitian ini adalah analisa

deskriftif kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan permasalahan

jenis dari dat tersebut, kemudian di uraikan antara suatu data dengan data

lainnya. Sehingga di peroleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yg

diteliti.

H. Metode Penulisan

1. Metode deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan

kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode induktif, yaitu dengan jalan mengambil data yang bersifat khusus

kemudian di olah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

3. Deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan permasalahan secara objektif

kemudian permasalahan ini di analisa secara kritis.
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I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisa data, metode

penulisan, sistematika penulisan.

BAB II : KONDISI UMUM KECAMATAN KOTA PEKANBARU

Kondisi geografis dan kondisi demografis, kondisi pendidikan

dan agama dan keyakinan, kondisi perekonomian dan sosial

budaya, struktur pemerintahan.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pengertian bisnis waralaba, sumber hukum bisnis waralaba,

sistem bisnis waralaba, jenis bisnis waralaba, struktur bisnis

waralaba, bisnis waralaba dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bisnis waralaba tela-tela pelangi dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat kelurahan simpang baru kecamatan

tampan, dan tinjauan ekonomi islam terhadap bisnis waraalaba

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan

simpang baru kecamatan tampan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini bab penutup dari penulisan yang berisikan

kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah uraikan.


