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ABSTRAK 

Hilda Rahmayati (2017) : Analisis Sistem Pemasaran Pedagang Makanan 

Rakik Kepiting Di Desa Ulakan, Kecamatan 

Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, 

Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. 

Usaha Makanan rakik kepiting merupakan usaha yang banyak ditekuni 

masyarakat sekitar Ulakan karena usaha ini menjadi peluang untuk masyarakat 

dalam membantu ekonomi keluarga dan tempat ziarah kuburan Syekh 

Burhannudin dengan menjadikan rakik kepiting sebagai makanan khas dan buah 

tangan bagi pengunjung daerah tersebut. Adapun rumusan masalah adalah 

bagaimana analisis sistem pemasaran pedagang makanan rakik kepiting di Desa 

Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera 

Barat?, bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap analisis sistem pemasaran 

pedagang makanan rakik kepiting di Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, 

Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat?. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui analisis sistem pemasaran pedagang makanan rakik kepiting di Desa 

Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera 

Barat dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap analisis sistem 

pemasaran pedagang makanan  rakik kepiting di Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan 

Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, 

Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tepatnya di sepanjang jalan Desa 

Ulakan yang berjejeran. Teknik dan pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu 

pengamatan, wawancara, angket, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, 

dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis dan rinci sehingga dapat 

dipahami secara jelas kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah 31 orang pedagang makanan rakik kepiting dan sampel ditentukan dengan 

teknik total sampling. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis sistem pemasaran 

pedagang makanan rakik kepiting sudah dilakukan dengan penetapan harga yang 

sesuai dengan pasar dan memberikan diskon/ potongan harga sesuai dengan 

kualitas produk, serta melakukan promosi dengan menjelaskan/ memberitahukan 

produk secara langsung sehingga pembeli dapat memilih produk yang diinginkan. 

Sistem pemasaran pedagang makanan rakik kepiting sudah sesuai dengan tinjauan 

ekonomi Islam, karena tidak ada kegiatan yang bertentangan, menurut para ulama, 

kata thayyib harus memenuhi beberapa kriteria sehingga sesuai dengan nilai-nilai 

etika dan spritual dalam istilah halal dan thayyib, yaitu: barang-barang yang baik, 

berkualitas. 

 

 


