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 Salah satu cara berbisnis yang dianggap terbaik bagi pemula adalah melalui 
usaha waralaba atau ikut menjalankan bisnis yang sudah lebih dulu berhasil.Selain 
menjalankan usaha waralaba terebut, mereka juga mendapatkan pelatihan mengenai 
sistem manajemen pasar, cara mengolah dan menggunakan bahan meski mereka 
hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pelatihan di sini sama artinya dengan 
pelatihan yang diberikan oleh lembaga pendidikan non-formal lainnya hanya instansi 
atau perusahaan yang berbeda. Permasalahan penelitian ini adalah persyaratan apa 
yang diperlukan oleh franchisee dalam mengikuti pelatihan dan bentuk pelatihan apa 
yang diberikan franchisor kepada franchisee sebelum memulai usaha barunya. 
Penelitian ini diharapkan agar para calon waralaba baru mampu menciptakan 
lapangan kerja sendiri dengan mengikuti pelatihan yang telah diberikan secara teoritis 
dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bisnis waralaba, sedangkan secara 
praktis dapat menjadi bahan acuan dan wawasan dalam mengembangkan usaha bagi 
penelitidan masyarakat pada umumnya dan sebagi bahan acuan pula bagi Pendidikan 
Luar Sekolah yang merupakan pendidikan Non-formal dan Pemerintah dalam 
menetapkan strategi yang tepat dalam menjalankan usaha bisnis waralaba. 
 Penelitian ini dilandasi dari pengamatan peneliti di lapangan semakin 
banyaknya usaha franchise di Kota Semarang. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 
salah satu cabang waralaba makanan Semarang diantaranya Bakso Kota Malang ”Cak 
Man” di Ngesrep, My Crepes yang berada di Jl. Pasadena Selatan, Kebab Turki 
Babarafi yang terletak di Jl. Kauman Barat dan Edam Burger yang berada di Jl. 
Soekarno-Hatta. Subyek penelitian adalah franchisor dan karyawan. Penelitian ini 
berfokus pada strategi pelatihan bisnis waralaba dalam mencapai kesuksesan usaha. 
Sumber data penelitian adalah para pemilik waralaba dan karyawan baik diperoleh 
secara langsung maupun tidak langsung dan literatur-literatur yang ada kaitannya 
dengan waralaba.. 
 Dari hasil penelitian dilapangan bahwa pelatihan memberikan keuntungan 
yang penting bagi sistem franchise, selama pelatihan mengizinkan individu yang 
mempunyai sedikit pelatihan, keterampilan, dan pendidikan untuk memulai dan 
berhasil dalam bisnisnya sendiri dengan disertai strategi-strategi yang telah diberikan 
selama menjalani pelatihan. 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disarankan sebaiknya pelatihan 
tersebut tidak terbatas pada materi tentang kebijakan, prosedur dan metode tetapi juga 
ditekankan pada sifat kewirausahaan dan kecakapan manajerial yang diperlukan. 
Diharapkan pemerintah hendaknya melihat prospek ke depan mengenai usaha 
waralaba karena mampu menyerap tenaga kerja. Lembaga pendidikan diharapkan 
juga dapat membentu suatu metode pembelajaran berupa usaha dalam beriraswasta 
dan dalam membuka usaha. 
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