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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alat tulis merupakan alat yang digunakan oleh semua orang dan tidak 

memandang umur penggunannya. Mulai dari alat anak kecil yang belajar 

tentang bagaimana cara menulis hingga remaja dan dewasa untuk 

mengerjakan aktivitas sehari-hari mereka seperti sekolah, perkantoran, 

perkuliahan, desainer, dan masih banyak lagi. Jenisnya pun macam-macam 

mulai dari produk inti hingga produk tambahan contohnya pensil, bolpoin, 

pena, spidol, dan lain-lain. Sedangkan produk tambahan seperti buku, 

penggaris, kertas, pencil case dan masih banyak lagi. Di dalam dunia alat 

tulis terdapat beberapa merek seperti, Faber Castell, Staedtler, Sinar Dunia, 

Gelatik Kembar, Snowman, Pilot, Standard, dan masih banyak lagi. Dengan 

berbagai merek yang bergerak di bidang alat tulis, sehingga memerlukan 

strategi pemasaran yang baik. Penting bagi persahaan menggunakan strategi 

pemasaran untuk memenangkan persaingan pasar. Salah satu strategi 

pemasaran yang dipakai oleh perusahaan adalah menciptakan produk sesuai 

dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan.

Pencil case atau tempat pensil merupakan tempat untuk menyimpan 

berbagai macam alat tulis mulai dari pensil, bolpoin, penghapus, asahan, 

penggaris, dan lain-lain. Pelanggan dapat menyimpan alat tulisnya kedalam 

satu tempat. Bahan dari pencil case pun bermacam-macam mulai dari yang 

terbuat dari seng, kain, karet, kulit, dan plastik. Ada dua jenis model pencil 
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case dari segi bahan, bentuk, dan gambar. Untuk anak-anak biasanya bentuk 

dan gambar yang unik seperti mobil-mobilan, binatang, makanan dan masih 

banyak lagi. Sedangkan untuk remaja dan dewasa lebih ke bentuk yang 

simpel dan sedikit atau tidak ada gambarnya sama sekali. Tidak seperti merek 

produk alat tulis lainnya yang memiliki keunggulan produk masing-masing 

seperti Snowman (spidol papan tulis), Standard (bolpoin), Sinar Dunia 

(kertas), Faber Castell (pensil warna), dan masih banyak lagi. Ketika 

berbicara merek saat ini belum ada merek yang benar-benar memfokuskan 

mereknya untuk produk pencil case.

Ada beberapa merek pencil case seperti AMCO, Zhisang, Erika, Xiao Ling 

Jing, Tesla dan masih banyak lagi. Merek Shintoeng merupakan salah satu 

merek untuk produk pencil case yang berbahan lunak seperti kulit imitasi, 

karet, dan kain. Nama Shintoeng merupakan dari sebuah kalimat bahasa jawa 

yaitu ”wong sing untung” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

“orang yang mendapatkan keuntungan”. Lalu diambil dari kata-kata tersebut 

dan di singkat menjadi “Shintoeng”. Produk yang dijual mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa untuk kelas menengah ke bawah. Sehingga ada banyak 

varian yang di jual dari segi bahan, warna, dan gambar. Merek Shintoeng

merupakan merek yang bisa dibilang masih baru di pasar alat tulis. Usia 

merek ini masih berumur sekitar 7 tahun yang dibentuk pada awal tahun 

2009. Karena masih baru merek ini agar lebih dikenal dan bisa diterima oleh 

pasar, merek Shintoeng perlu mencari tahu apa yang sebenarnya konsumen

butuhkan atau inginkan.
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Penjualan pencil case merek Shintoeng dilakukan dengan cara menjualnya 

ke berbagai wholesaler alat tulis yang ada. Hal ini dilakukan agar produk 

pencil case dapat tersebar ke konsumen diberbagai wilayah di Indonesia 

dengan bantuan para wholesaler. Saat ini penjualan pencil case merek 

Shintoeng dominan ke Jawa Timur khususnya kota Surabaya. Ada 16 

wholesaler dari kota Surabaya yang pernah membeli pencil case merek 

Shintoeng dan menjadi konsumen tetap merek Shintoeng.

Penelitian ini untuk saat ini tidak bisa dilakukan langsung ke retail dan 

end user. Hal ini dikarenakan terdapat kendala di kode etik dan rahasia para 

wholesaler pencil case merek Shintoeng. Saat ini persepsi wholesaler 

tentang pencil case merek Shintoeng menjadi penting. Persepsi wholesaler 

dapat memberikan informasi tentang pencil case merek Shintoeng di pasar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PERSEPSI WHOLESALER TERHADAP BAURAN 

PEMASARAN PRODUK PENCIL CASE MEREK SHINTOENG DI 

KOTA SURABAYA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:

Bagaimana persepsi wholesaler terhadap bauran pemasaran yang 

terdiri dari product, price, place, dan promotion produk pencil case

merek Shintoeng di Kota Surabaya?
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang persepsi wholesaler terhadap bauran 

pemasaran yang terdiri dari product, price, place, dan promotion

produk pencil case merek Shintoeng di Kota Surabaya.

1.3.2. Manfaat Peneltian

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan 

penelitian bisnis.

b. Bagi pihak pemilik merek Shintoeng, penelitan ini dapat 

mengetahui persepsi wholesaler tentang produk pencil case

merek Shintoeng. Dan diharapkan kedepannya pemilik 

merek  Shintoeng ini dapat mengembangkan produknya 

lebih jauh lagi.


