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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem merupakan sekelompok 

bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan 

sesuatu.
1
 Sedangkan pemasaran yaitu perihal menjualbelikan barang dagangan. 

Jadi sistem pemasaran merupakan kerjasama dalam memperjualbelikan barang 

dagangan yang dilakukan secara bersama-sama. 

Perdagangan secara umum berarti kegiatan jual beli barang dan /atau jasa 

yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang 

dan/ atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2
 Berbagai cara dilakukan 

oleh pedagang kecil agar perusahaannya tetap hidup atau dagangannya tetap laku. 

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-

rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan dan keinginan pembeli 

guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba
3
. Fungsi penjualan 

merupakan sumber pendapatan yang diperlukan untuk menutup ongkos-ongkos 

dengan harapan  bisa mendapatkan laba. Jika barang-barang diproduksi atau dibeli 

untuk dijual, maka harus diusahakan sejauh mungkin agar barang tersebut dapat 

                                                             
1 Suharso & Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 

Karya), h. 495 
2 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekabaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), h. 10 
3
 Asri, Marwan, dkk, Manajemen Perusahaan Pendakatan Operasional, (Yogyakarta: 

BPFE, 1986), h. 89 



2 
 

 

terjual. Oleh karena itu perlu adanya berbagai macam cara untuk memajukan 

penjualan, seperti periklanan, peragaan, dan sebagainya.
4
  

Adapun indikator sistem bauran pemasaran (marketing mix) yaitu, produk, 

harga, promosi, dan distribusi. Sehingga dalam melaksanakan penjualan setiap 

produk, penjual perlu berupaya keras, cerdas dengan tepat mengedepankan atas 

ridho Allah sehingga akan dimudahkan dalam setiap upaya, sebagaimana firman 

Allah Swt. dalam surah Al-Ankabut: 69. 

                            

 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, 

benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. 

dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 

berbuat baik.”.( Al-Ankabut: 69) 

Makna dari ayat diatas dengan memberikan bantuan, pertolongan dan 

hidayah. Ayat ini menunjukkan, bahwa orang yang layak mendapatkan kebenaran 

adalah orang yang sungguh-sungguh, dan bahwa orang yang berbuat ihsan dalam 

melaksanakan perintah Allah, maka Dia akan membantunya serta memudahkan 

sebab-sebab hidayah. Ayat ini juga menunjukkan, bahwa penjual  yang 

bersungguh-sungguh mencari perlu berupaya keras, cerdas dengan keridhoanNya, 

maka dia akan mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah. Termasuk dalam 

usaha penjualan makanan rakik kepiting yang perlu diperhatikan oleh pedagang 

dalam meningkatkan penjualannya. 

                                                             
4
 Basu Swastha, Pengantar Bisnis Modern, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 183 
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Rakik kepiting merupakan sebuah adonan makanan yang dibuat seperti 

peyek dan ada juga kepiting yang digoreng dengan tepung tanpa dibuat seperti 

peyek. Makanan rakik kepiting dijadikan sebuah makanan khas Masyarakat 

Kecamatan Ulakan Tapakis yang mana tempat Ziarah Makam Syekh 

Burhannudin. Dengan banyaknya peziarah yang datang ke kuburan Syekh 

Burhannudin terutama di Bulan Syafar (basapa) dari berbagai daerah masyakarat 

setempat memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat makanan rakik.  

Pembuatan makanan rakik ini dengan cara memanfaatkan hasil alam pantai 

ulakan yaitu ikan, udang, kepiting. Makanan rakik yang siap diproduksi dijual 

awalnya dengan cara asongan, lama kelamaan semakin banyaknya yang 

memproduksi makanan rakik kepiting ini  para pedagang berpindah tempat 

penjualan di tepi-tepi jalan sekitar pemakaman. 

Produksi makanan Rakik Kepiting dibuat langsung masyarakat setempat 

secara turun temurun dari tahun 1990 an sampai sekarang yang masih dilanjutkan 

oleh anak cucunya. Dalam penjualan di hari-hari biasa tergantung rezeki, dengan 

kisaran Rp. 30.000 sampai Rp. 500. 000 . Sisa makanan rakik kepiting yang tidak 

terjual bisa dijual keesokan harinya karena rakik tidak rusak. Makanan rakik 

kepiting dapat digunakan dalam jangka panjang, karena bisa digoreng ulang. Jadi 

dapat dibawa bepergian jauh untuk buah tangan. Biasanya penjualan pedagang 

setempat meningkat Rp. 500.000 sampai Rp. 800.000  jika ada moment seperti, 

Basapa, Tabuik Piaman, Idul Adha, Idul Fitri.  

Saat ini penjualan makanan rakik kepiting ini semakin bertambah dengan 

lokasi yang berderetan dan pembuatannya dari awal sampai sekarang masih 
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dengan bentuk yang sama tanpa ada perbedaan meskipun dengan pedagang yang 

berbeda
5
 yang mana menjadi 31 pedagang. Dari 31 pedagang terdapat 3 pedagang 

yang ramai dalam penjualannya sehari-hari, namun dari 28 pedagang yang lainnya 

dikunjungi biasa-biasa saja.  

Dari pengamatan penulis di lapangan semua pedagang memiliki produk 

yang sama dengan rasa yang tidak jauh berbeda dan berjualan dilokasi yang sama, 

bahkan memasarkan harga yang sama tetapi tetap saja 3 pedagang yang ramai 

bertahan daripada 28 pedagang lainnya. Ini menandakan semua pedagang 

mempunyai  sistem pemasaran yang sama.  

Jika semua pedagang memiliki sistem pemasaran yang sama tetapi dari segi 

peningkatan penjualannya berbeda, berarti 3 pedagang yang ramai tersebut 

mempunyai sistem tersendiri dalam meningkatkan penjualannya.  

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti ke dalam sebuah tulisan 

ilmiah dengan judul: “ANALISIS SISTEM PEMASARAN PEDAGANG 

MAKANAN RAKIK KEPITING DI DESA ULAKAN, KECAMATAN 

ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, SUMATERA 

BARAT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”. 

 

 

 

 

                                                             
5 Eka, Pedagang Rakik Kepiting, Desa Ulakan,  Wawancara, Ulakan, 02 Februari 2016  
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B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari kesimpangsiuran 

dalam tulisan ini agar masalah lebih terfokus dan spesifik, sehingga penelitian 

dapat dipaparkan secara lebih mendalam, dan dalam penelitian ini akan 

difokuskan pada sistem pemasaran pedagang makanan rakik kepiting di Desa 

Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat 

Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan bahwa 

yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis sistem pemasaran pedagang makanan rakik kepiting di 

Desa Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, Sumatera 

Barat? 

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap analisis sistem pemasaran  

pedagang makanan Rakik kepiting di Desa Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, 

Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui analisis sistem pemasaran pedagang makanan rakik 

kepiting di Desa Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang 

Pariaman, Sumatera Barat. 
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b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap analisis sistem 

pemasaran pedagang makanan rakik kepiting di Desa Ulakan, Kec. 

Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pedagang 

makanan rakik dan masyarakat sekitar dengan tinjauan Ekonomi 

Islam. 

b. Sebagai bahan untuk meningkatkan atau mengembangkan wawasan 

dan pengetahuan penulis sejauh mana usaha produksi rakik kepiting 

dalam meningkatkan perekonomian keluarga. 

c. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi  (SE), Jurusan Ekonomi Syariah, 

Fakultas Syariah dan Hukum. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan deskripsi atau penjelasan 

mengenai keadaan saat ini. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
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induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.
6
  

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penggambaran suatu 

gejala sosial yang bertujuan menggambarkan sifat objek yang diteliti. 

Metode kualitatif bertujuan memberikan informasi yang mutakhir sehingga 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian deskriptif 

kualitatif di mana peneliti lebih tertarik pada proses, makna, dan 

pemahaman melalui kata-kata atau gambar agar dapat dibangun abstraksi, 

konsep, hipotesis, dan teori. 

Metode yang tepat bagi penelitian kualitatif adalah campuran 

berbagai sumber data dan berbagai metode (multi method of data 

collection). Sumber data dapat berupa manusia, benda, situasi, kejadian, 

atau peristiwa, penampilan dan perilaku orang (atau makhluk lain seperti 

hewan), dan berbagai bentuk tulisan, gambar, grafik, serta bentuk-bentuk 

grafis lainnya
7
. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, 

Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat. 

 

 

 

                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatidf, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 9. 
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.25. 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah seluruh pedagang rakik kepiting di Desa 

Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman 

Sumatera Barat 

b. Objek penelitian adalah strategi pedagang dalam meningkatkan penjualan 

makanan rakik kepiting di Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis 

Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan 

unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pedagang rakik kepiting di Desa Ulakan, 

Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat 

yang berjumlah 31 orang  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Dalam 

menentukan sampel, penulis mengambil seluruh pedagang rakik kepiting 

yang berjumlah 31 orang dengan metode total sampling.  

5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pedagang rakik 

kepiting yang berada di Desa Ulakan dengan melakukan wawancara dan 

kuisioner. 



9 
 

 

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yaitu 

riset perpustakaan, dokumen-dokumen dari kantor Nagari Ulakan. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

a. Pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terhadap masalah yang 

diteliti. 

b. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

informan penelitian mengenai masalah yang diteliti.  

c. Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan 

kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan 

yang diteliti. 

d. Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-

keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 

peneliti telah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan yang 

masalah yang diteliti. 

7. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif yaitu 

setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan rincian 

secara sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami 

secara jelas kesimpulan akhirnya. 
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8. Metode Penulisan 

Setelah data-data terkumpul diolah, selanjutnya penulis menyusun 

data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deskriptif Analisis, yaitu suatu cara dengan menggambarkan secara 

tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang 

diperoleh, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

b. Analisa Induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau 

peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara, angket, dan dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan 

(ditarik kearah kesimpulan umum). 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan 

penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, batasan   masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA ULAKAN 

Pada bab ini, menguraikan tentang tinjauan lokasi penelitian 

meliputi kondisi geografis dan demografis, pendidikan, agama, 

sosial budaya, ekonomi dan mata pencarian. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI  

Tinjauan teori dalam bab ini meliputi, pengertian pemasaran, 

bauran pemasaran (marketing mix), prinsip produksi dalam Islam, 

pemasaran dalam Islam, perdagangan dalam Islam.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan 

Analisis Sistem Pemasaran Pedagang Makanan Rakik Kepiting 

Di Desa Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, 

Sumatera Barat. 

 BAB V : PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

selanjutnya memberikan saran-saran yang ditujukan untuk 

perbaikan-perbaikan kondisi penulis. 


