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ABSTRAK 

Rohmah, Afifatur, 2011, Nim 05210004, Penguatan Keluarga Sakinah Pada Franchisor 
Dan Franchisee Little Camel, Printingku Dan Koetoekoe Melalui Bisnis Franchise, Skripsi, 
Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maliki 
Malang, Dosen Pembimbing, Drs.M. Nur Yasin, M.Ag, NIP : 196910241995031003 
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 Kehidupan berumah tangga tidak selalu dalam kondisi dan situasi damai kadang terjadi 

salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya baik sebagai 

seorang suami atau isteri, yang kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi. Franchise dalam 

hal ini adalah salah satu jalan alternative bagi para keluarga untuk membantu , mengupayakan 

dan meningkatkan ekonomi keluarga. Karena bisnis franchise tidak di mulai dari nol atau dari 

awal, selain itu juga pihak franchisee akan mendapatkan hak merek, sistem, mendapat Support 

Franchisor untuk Operational dan Marketing, sharing Experience dan Sharing Produk. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana Penguatan Keluarga Sakinah Pada 
Franchisor Dan Franchisee Little Camel, Printingku Dan Koetoekoe Melalui Bisnis Franchise ?” 

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara langsung dengan 
franchisor dan franchisee Little Camel, Printingku dan Koetoeku yang keadaan ekonomi 
keluarganya mengalami peningkatan yang nantinya akan menjadi data primer, dan didukung 
data-data sekunder dari dokumentasi. Data-data yang diperoleh tersebut dipaparkan secara 
terperinci karena jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan karena data tersebut dari 
lapangan, maka disebut juga penelitian lapangan. Setelah itu data diolah dan dianalisis dengan 
teori-teori yang ada.   

Dari hasil penelitian penulis selama mengadakan penelitian di beberapa Perusahaan yaitu 
Little Camel, Printingku dan Koetoeku penulis menemukan hasil bahwa dalam bisnis franchise 
baik bagi franchisor maupun franchisee sama – sama mendapatkan keuntungan. Dan secara 
tidak langsung dari perkembangan bisnis franchise baik bagi franchisor maupun franchisee akan 
mengalami peningkatan dalam hal ekonomi keluarga. Sehingga dengan adanya penguatan 
ekonomi melalui bisnis franchise, ini adalah salah satu faktor yang bisa membentuk keluarga 
yang di idam-idamkan yaitu Keluarga yang Sakinah. Bisnis franchise akan lebih mudah di 
pelajari dan dipraktekkan karena dari sistem yang sudah mengalami banyak trial error sehingga 
pihak franchisee tidak perlu mengalami trial error dalam menjalankan bisnis franchise seperti 
yang di alami oleh franchisor. Hal ini terbukti dari beberapa bisnis franchise yang ada di 
Indonesia. Dan secara tidak langsung dari segi omzet akan mengalami kenaikan tergantung dari 
yang franchisor dan franchisee. Tidak semua bisnis franchise menguntungkan kedua belah pihak 
yaitu : franchisor dan franchisee, hal ini tergantung dari pribadinya masing – masing. Karena ada 
beberapa tips dalam memilih bisnis franchise yaitu bahwa dalam memilih bisnis franchise salah 
satunya adalah bisnis tersebut sudah terbukti benar – benar bagus dari sIstem dan perkembangan 
bisnisnya di salah satu daerah. Dalam memilih bisnis franchise telah di kenal lahan basah dan 
lahan kering, tidak semua lahan basah bagus untuk semua kategori bisnis franchise, dan 
sebaliknya tidak semua lahan kering tidak bagus untuk semua kategori bisnis franchise. Hal ini 
ditentukan oleh kategori bisnis dan kebutuhan masyarakat dan daerah yang akan dibuka bisnis 
franchise tersebut. 
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