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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian baik itu dari hasil angket yang diberikan kepada 

para pengusaha lepat bugi serta wawancara yang dilakukan dengan pengusaha 

lepat bugi, kemudian pengamatan langsung dari objek penlitian maka penulis 

dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha lepat bugi dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga menggunakan strategi pemasaran 

bauran (marketing mix), dari segi produk mengedepankan dua rasa dan 

warna, serta didukung dengan merek yang menggunakan nama toko 

sendiri, serta di dalam bungkusan produk terdapat label halal dari MUI, 

kemudian dari segi harga, pengusaha lepat bugi memberikan diskon 10 % 

jika pembeli membeli lepat bugi sebanyak tiga bungkus secara langsung, 

kebanayak promosi yang dilakukan oleh pengusaha lepat bugi dengan cara 

face to face, hal ini dikarenakan mereka telah memiliki pelanggan tetap, 

serta dari segi lokasi rata-rata pengusaha lepat bugi memilih temapt di tepi 

jalan raya besar, tepatnya jalan lintas Bangkinang-Pekanbaru. 

2. Adapun faktor pendukungnya berasal dari lokasi yang strategi, bahan baku 

yang mudah didapat, sumber daya manusia yang mudah dicari, produknya 

yang merupakan jajanan masyarakat sedangkan faktor penghambatnya 



 
 

 

berasal dari modal awal yang cukup besar, sikap masyarakat yang 

berubah-ubah atau sikap konsumen terhadap barang yang diperjual 

belikan, ukuran lepat bugi dan ketahanan dari lepat bugi tersebut yang 

tidak lebih dari dua hari satu malam. 

3. Strategi bauran pemasaran (marketing mix) yang dijalankan oleh para 

pengusaha lepat bugi menurut Tinjauan Ekonomi Syari’ah bahwa yang 

dilakukan pengusaha lepat bugi sudah sesuai dalam Islam, produk yang 

diperdagangkan halal, dalam penetapan harga di antara pedagang dengan 

konsumen saling meridhoi dan tidak merugikan kedua belah pihak, lokasi 

berjualan yang digunakan strategis dan mudah dijangkau konsumen, serta 

dalam hal promosi menggunakan cara yang dibenarkan Islam yakni tidak 

dengan menggunakan sumpah serta adanya konsep kejujuran. 

B. Saran 

1. kepada pengusaha lepat bugi untuk dapat mengembangkan bermacam-

macam varian rasa, sehingga dapat membuat ketertarikan masyarakat 

kepada makanan daerah tersebut bertambah. 

2. Kepada pemerintah kabupaten kampar seharusnya memberikan 

perhatian yang lebih terhadap kegiatan perekonomian masyarakat 

khususnya usaha lepat bugi karena pemerintah menjalankan fungsinya 

sebagai stimulator yang menggerakkan kegiatan ekonomi dengan cara 

mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang 

sebuah usaha lepat bugi. 


