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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Waralaba atau franchise yaitu perusahaan atau seseorang (franchisee) 

yang diberikan hak untuk menggunakan merek, cipta, paten untuk menyalurkan 

produk/jasa pihak ( franchisor ) dengan memberikan imbalan (fee)
1
. Dengan kata 

lain, franchise adalah perikatan/perjanjian dimana salah satu pihak diberikan hak 

untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual (HKI) 

penemuan ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan 

berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain dalam rangka penyediaan 

dan atau penjualan barang atau jasa.
2
  

Perjanjian waralaba sebagaimana tercantum dalam PP RI No.16 Tahun 

1997 yang kemudian diubah menjadi PP RI No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan 

perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan 

memperhatikan hukum Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. 

Waralaba (franchise) sendiri adalah sebuah format usaha baru yang saat 

ini sedang menjamur di Indonesia. Fenomena ini dapat kita buktikan dengan 

semakin banyaknya usaha-usaha waralaba di Indonesia baik yang merupakan 

waralaba asing seperti KFC, Mc Donald ataupun waralaba lokal seperti Indomart, 
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Klenger Burger dan merk waralaba lainnya. Perkembangan ini sepatutnya 

memberi nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia kerena dapat 

menghasilkan devisa bagi negara. 

Bisnis sinergi seperti ini memang dianggap menguntungkan. Jaringan 

pemasaran dan omset dapat berkembang lebih cepat sehingga memperoleh 

kepercayaan yang luas dari masyarakat terhadap citra bisnis waralabanya tanpa 

harus mengeluarkan modal sendiri. Pewaralaba juga akan mendapat keuntungan 

berupa management fee dan royalty fee.
3
 

Konsep franchise berkembang karena di satu sisi ada pengusaha yang 

sudah berhasil dalam menjalankan bisnisnya, tetapi kekurangan modal untuk 

mengembangkan usaha lebih besar lagi. Dan di sisi lain ada pihak yang memiliki 

modal, tetapi belum/tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam berbisnis di 

bidang tersebut.
4
 

Dikarenakan adanya kepentingan antara dua belah pihak yang terlibat 

dalam bisnis waralaba inilah maka terjadilah suatu bentuk kerjasama bisnis. 

Bentuk kerjasama yang melibatkan antara pengusaha yang kekurangan modal 

dengan pihak yang ingin membuka usaha dengan tidak/belum memiliki 

pengalaman atau keahlian berbisnis. Kedua pihak ini melakukan kesepakatan 

yang biasanya disahkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian bisnis. Waralaba 

merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik pemberi waralaba 

maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi 
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tertentu.
5
 Melalui kontrak tercipta perikatan atau hubungan hukum yang 

menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat 

kontrak.  

Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah 

mereka buat. Kontrak sangat bermanfaat sebagai pegangan, pedoman, dan alat 

bukti bagi pihak pembuatnya. Adanya kontrak yang baik mencegah terjadinya 

perselisihan, karena semua perjanjian sudah diatur dengan jelas sebelumnya.
6
 

Pada praktek saat ini banyak waralaba konvensional yang memakai konsep yang 

cenderung menguntungkan bagi pewaralaba dan merugikan terwaralaba, misalnya 

dalam penetapan royalty fee. Waralaba konvensional umumnya memberikan 

kewajiban royalty fee pada terwaralaba walaumpun terwaralaba dalam kerugian. 

Tentu saja hal ini sangat merugikan pihak mitra selaku franchisee. 

Namun saat ini banyak pewaralaba muslim mencoba memodifikasi sistem 

waralaba konvensional supaya lebih adil. Pada Ayam Bakar KQ-5 milik Bapak 

Puspo Wardoyo sebagai ownernya yang kemudian bekerja sama dengan Bapak 

Iswah Hardinurahman. Misalnya tidak mengenakan royalty fee bila terwaralaba 

memiliki omzet kurang dari Rp 15.000.000. perbulan.
7
 Dengan dana awal 

750.000.000.00 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti kontrak bisnis pada 

waralaba syariah. Alasannya banyak waralaba yang bermunculan ditengah-tengah 

masyarakat namun sangat sedikit waralaba yang menerapkan prinsip-prinsip 
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syariah, contohnya Bank syariah hotel syariah, rumah makan syariah dan lain-lain. 

Salah satu yang mengikuti tren tersebut adalah waralaba syariah. Fenomena 

penggunaan label syariah ini dikarenakan syariah sendiri sudah menjadi 

kebutuhan bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak usaha yang 

mengaku memakai sistem syariah tapi sebenarnya tidak syariah. Karena itu 

penulis ingin mengkaji lebih jauh dari penerapan prinsip syariah pada usaha 

waralaba yang tertuang dalam kontrak. Suatu kontrak bisnis mencerminkan 

bagaimana suatu kerjasama berjalan. Karena dari kontrak bisnis dijelaskan 

berbagai macam aspek, mulai dari hak dan kewajiban, wanprestasi sampai 

penyelesaian sengketa. Dari kontrak inilah maka dapat dilihat secara keseluruhan 

apakah ketentuan pelaksanaan kegiatan bisnis diakukan sesuai kaidah hukum 

syariah atau tidak, karena bisa saja pihak yang bekerjasama mengklaim bahwa 

usaha mereka telah sesuai syariah tetapi dalam kontrak bisnisnya banyak 

ditemukan penyimpangan. 

Sebagai studi kasus, penulis akan mengambil contoh dari kontrak bisnis 

pada waralaba yang bergerak di bidang kuliner, yaitu Ayam bakar wong solo yang 

memiliki konsep waralaba secara syariah. Rumah makan ini dulunya didirikan 

oleh Bapak Puspo Wardoyo pada tahun 2002, kemudian waralaba ini bergerak ke 

berbagai daerah dan wilayah di bidang usaha rumah makan tersebut dengan 

berbagai macam brand berbeda-beda, salah satunya adalah “Ayam Bakar KQ-5 

Ujung Berung” dengan seorang francshisee bernama Iswah Hardinurahman. 

 Berdasarkan data Laporan Laba/Rugi Rumah Makan Ayam Bakar KQ-5 

Ujung Berung Priode Maret 2017 dapat diperoleh informasi yang berkaitan 



 

 

dengan bagi hasil mudharabah. Laporan Bagi Hasil Mudharabah dimasukan pada 

bagian akhir, dalam kolom tersebut diperoleh data berupa nilai Zakat Perusahaan 

sebesar Rp 11.252.841, Keuntungan Mudharib sebesar Rp 22.505.682, dan 

Keuntungan Shahibul Maal sebesar Rp 78.769.886. Adapun perbandingan bagi 

hasil dalam mudharabah terebut adalah 10 % untuk zakat perusahaan, 20% untuk 

mudharib, dan 70% untuk shahibul maal.  

Karena belum ada yang melakukan penelitian terkait ke-syariahan dalam 

bisnis ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan 

sistem dan mekanisme bisnis ini dengan Judul “Penerapan Prinsip-Prinsip 

Hukum Ekonomi Syariah pada Waralaba Ayam Bakar KQ-5 Ujung Berung 

Bandung’’ 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka masalah yang 

akan coba dibahas dibatasi hanya meliputi implementasi kontrak bisnis pada 

waralaba dan aplikasi konsep dari kontrak bisnis waralaba dengan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengelolaan yang diterapkan pada waralaba Ayam Bakar 

KQ-5 Ujung Berung Bandung? 

2. Bagaimana mekanisme kerjasama pengelolaan waralaba terhadap Ayam 

Bakar KQ-5 Ujung Berung Bandung? 

3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada waralaba Ayam Bakar 

KQ-5 Ujung Berung Bandung? 



 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab 

permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. 

Adapun tujuan penelitian ialah: 

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan yang diterapkan pada waralaba Ayam 

Bakar KQ-5 Ujung Berung Bandung? 

2. Untuk mengetahui mekanisme kerjasama pengelolaan waralaba terhadap 

Ayam Bakar KQ-5 Ujung Berung Bandung? 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada 

waralaba Ayam Bakar KQ-5 Ujung Berung Bandung? 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian harus harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan 

masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan 

manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat 

ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi 

praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat 

memberikan manfaat. 

1. Manfaat akademis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam 

perkuliahan dan mengembangkan dengan membandingkan 

dilapangan. 



 

 

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi 

peneliti. 

c. Dapat dijadikan landasan untuk menumbuhkan hukum ekonomi 

syariah tentang masalah kehalalan dan keharaman dalam transaksi 

keuangan. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum ekonomi syariah 

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas 

tentang status hukum pada waralaba Ayam Bakar KQ-5 ujung berung  

Bandung. 

c. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku partisipan para usaha 

waralaba di Ayam Bakar KQ-5 Ujung Berung Bandung. 

d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. 

3. Studi Terdahulu 

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan 

penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan 

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-

penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian 

ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema 

sama yakni mengenai praktik kerjasama dalam usaha ternak ayam, 

diantaranya : 

 



 

 

         Tabel.1.1 

  Studi Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Skripsi 

Hasil 

Skripsi 
Perbedaan 

 

Persamaan 

 

1  

Dewi 

Irma 

Fitriana 

Strategi 

Pengembang-

an Bisnis 

Waralaba 

Lembaga 

Pendidikan 

Primagama 

2009 

 

Dalam 

skripsi 

tersebut 

dijelaskan 

mengenai 

konsep dan 

strategi 

pengelolaan 

lembaga 

primagama 

berdasarkan 

7P (product, 

people, 

physical, 

process, 

place, price, 

dan 

promotion) 

skripsi penulis 

membahas 

mengenai 

struktur dan 

substansi dari 

isi kontrak 

bisnis 

waralaba 

syariah
8
 

Membahas 

kontrak 

kerjasama agar 

secara hukum 

menjadi jelas. 

2 Ulfa 

Treni  

Juliana 

Analisis 

Sistem 

Waralaba 

Dilihat dari 

Transaksi 

Bisnis 

Syariah 

2009 

Dalam 

skripsi 

tersebut 

dijelaskan 

mengenai 

penerapan 

sistem 

pengelolaan 

dalam hal 

bahan baku, 

SDM, 

manajemen 

dan kontrak 

kerjasama 

Skripsi yang 

dibahas 

penulis adalah 

mengenai hak 

dan kewajiban 

pihak yang 

terlibat dalam 

kontrak, 

konsep bagi 

hasil, dan hal-

hal lainnya 

yang umum 

ditemukan 

dalam kontrak 

bisnis
9
 

Membahas akad 

dalam Islam. 
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Lanjutan  tabel 1.1 

3 Anisa 

Dyah 

Utami 

Konsep 

Franchise 

Fee dan 

Royalty Fee 

pada 

Waralaba 

Bakmi Tebet 

menurut 

Prinsip 

Syariah 

2009 

Skripsi 

tersebut 

membahas 

mengenai 

penerapan 

franchise fee 

dan royalty 

serta 

meneliti 

respon para 

terwalaba 

(franchisee) 

Perbedaannya 

dengan milik 

penulis adalah 

lebih 

diutamakan 

pada isi 

kontrak 

perjanjian 

selain 

pengelolaan 

waralaba
10

 

Membahas 

kontrak kerja 

sama dari segi 

hukum islam 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih istimewa dan laba 

berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan 

lebih/ istimewa.
11

 Menurut istilah waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh 

orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas 

usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil 

dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan 

perjanjian waralaba. Selain pengertian waralaba, perlu dijelaskan pula apa yang 

dimaksud dengan franchisor dan franchisee. Franchisor atau pemberi waralaba 

adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk 

memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada 

penerima waralaba. Franchisee atau penerima waralaba adalah orang 
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perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk 

memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. 

Sedangkan kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum 

dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
12

 

1. Syarat Sahnya Kontrak 

Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang mengikat 

hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus 

mempedomani Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 

empat syarat sahnya perjanjian yaitu 

a. Kesepakatan; 

b. Kecakapan; 

c. Hal tertentu; 

d. Sebab yang dibolehkan 

Istilah perjanjian/kontrak dalam hukum Indonesia disebut akad dalam 

hukum Islam.
13

 Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan 

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum objeknya. 

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 

Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak/akad syari‟ah disini 

adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di 

bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi 
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antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.
14

  

Firman Allah dalam Al - Quran surat Annisa (4) Ayat 29 :  

َٰٓأٌَُّهَا  ٌَ  ٍَ ا   َل  َءاَيُُىا   ٱنَِّذٌ نَُكى تَۡأُكهُىَٰٓ َُُكى أَۡيَى  ٍۡ ِطمِ  بَ َٰٓ  بِٱۡنبَ  ٌَ  أٌَ إِلَّ َزة   تَُكى ُُكۡى   تََزاض   َعٍتَِج   َوَل  يِّ

ا   ٌَّ  أََفَُسُكۡى   تَۡقتُهُىَٰٓ َ  إِ ٌَ  ٱّللَّ ا بُِكىۡ  َكا ًٗ   )٩٢  (َرِحٍ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
15

 

Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang 

melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut 

diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan 

sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya 

khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya 

umum adalah: 

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid 

b. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) 

c. Asas Persamaan Atau Kesetaraan 

d. Asas Keadilan (Al-Adalah) 

e. Asas Kerelaan (Al-Ridha) 
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f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq) 

g. Asas Tertulis (Al-Kitabah) 

Hadis Nabi SAW ; 

ًَّ صَ  للاِ  لُ ى  سُ رَ  ٌَّ اَ  ُّ ُ  عَ  للاُ  ًَ ضِ رَ  يِّ رِ ذ  انخُ  ذ  ٍ  عِ سَ  ًبِ اَ  ٍ  عَ   الَ قَ  ىَ هَّ سَ وَ  ِّ نِ اَ وَ  ِّ ٍ  هَ عَ  للاُ  ه

ٌِ بَّ حِ  ٍ  ب  اِ  ُّ حَ حَ صَ وَ  ُّ جَ  ايَ  ٍُ اب  وَ  ًقِ هَ ٍ  انبَ  اُِ وَ رَ  ) ,اض  زَ تَ  ٍ  عَ  عَ ٍ  انبَ  اًَ ََّ اِ  :  ( ا

Dari Abu Sa’ad Al-khudari bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

‘’Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka’’
16

 

 

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi : 

  ٍ ِزو َع  ً ٍِ  َع ف   ب  ًِّ  َعى  َزَِ ًُ ٌَّ  عُّ للا رضً اَن  ِ  َرُسىلَ  أَ  وسهى عهٍّ للا صهى للَاَّ

ه حُ  ) قَاَل: ٍَ  َجائِز   اَنصُّ  ٍ , بَ ٍَ ٍ ًِ هِ ًُس  وَ  ُصه حا   إِلَّ  اَن   َحَزايا ، أََحمَّ  وَ  َحََلل   َحزَّ

 ٌَ ًُى هِ ًُس  , َعهَى َوان  طا   إِلَّ  ُشُزوِطِهى  وَ  َشز  ِيذِ  َرَواُِ  ( ايا  َحزَ  أََحمَّ  وَ  َحََلل   َحزَّ  يُّ  اَنتِّز 

َحُّ. َ َكُزوا َوَصحَّ ِّ; َوأَ  ٍ ٌَّ  َعهَ ٍَ  َكثٍِزَ  َراِوٌَُّ  ِِلَ ِ  َعب ذِ  ب  ٍِ  للَاَّ ِزوِ  ب   ً ٍِ  َع ف   ب  . َعى   َضِعٍف 

 ُ تَبََزُِ  َوَكأَََّّ  طُُزقِّ بَِكث َزةِ  اِع 

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali 

perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang 

haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat 

yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits 

shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang 
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perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah 

lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya..
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Kaidah Fiqih 

ًُ  ًفِ  مُ ص   الَ   اهَ ًِ ٌ  زِ ح  تَ  ىهَ عَ  م  ٍ  نِ دَ  لَّ ذُ ٌَ  ٌ  اَ  لَّ اِ  ّ  حَ  ابَ  الِ  تِ  َلَ يَ  اعَ ان

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakuakan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya.” 

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah  

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (mabda‟ ar-rada‟iyyah) 

b. Asas Kebebasan Berkontrak (mabda‟ hurriyah at-ta‟aqud) 

c. Asas Itikad Baik 

d. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda) 

e. Asas Kepribadian (Personalitas) 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

 Langkah-langkah peneltian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam peneltiann ini adalah metode Yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Metode ini menganalisis dan menyajikan fakta 

secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami disimpulkan. 

2. Tempat peneltian 

Tempat Penelitian diadakan di Ayam Bakar KQ-5 yang beralamat di Jl. A.H 

Nasution No. 223 E Cilengkrang Ujung Berung Badung, 
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 Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Al MaramMin Adillat Al Ahkam, 

Versi 2.0. Tasikmalaya: Pustaka Alhidayah, Tanpa Halaman, No Hadits. 895.  



 

 

3. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif berupa perbandingan antara 

dua objek penelitian. Penelitian ini adalah bagaimana kontrak bisnis pada 

waralaba syariah yaitu Restoran Ayam penyet KQ5 Ujung Berung apakah 

sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam hukum hukum syariah . 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari objek penelitian langsung, bukan melalui 

sumber-sumber lain. Data ini diperoleh melalui observasi langsung dan 

atau melalui wawancara pada objek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh bukan melalui objek penelitian langsung, tapi 

dari sumber lain, misalnya melalui literatur-literatur seperti dokumen, 

buku, website dan lain-lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

 

 

 



 

 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

6. Teknik Analisis Data 

 Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah komparasi antara 

kontrak bisnis pada waralaba bakmi Ayam Bakara KQ-5 apakah telah sesuai 

dengan kaidah-kaidah hukum perjanjian syariah. di sini meliputi asas perjanjian, 

struktur dan substansi kontrak dilihat dari hukum-hukum syariah. 


