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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Bedasarkan dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada 16 

responden di kota Surabaya diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1. Cara Menawarkan Model Baru

Frequency Percent

Didatangi sales 14 87.5

Lewat Media Sosial 2 12.5

Total 16 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari data tabel diatas diketahui responden ketika ditanyai cara apa yang 

paling disukai ketika merek Shintoeng menawarkan model baru, mayoritas 

menjawab menyukai didatangi sales dengan jumlah 14 responden atau 87.5% 

dan 2 responden atau 12.5% memilih lewat media sosial (BBM, Whatsapp, 

Line, dll.). Mereka yang menyukai didatangi sales ketika menawarkan model 

baru dari merek Shintoeng mempunyai alasan yaitu mereka lebih suka melihat 

barang secara fisik daripada via foto karena mereka menganggap barang yang 

berada di foto kebanyakan terlihat berbeda daripada aslinya. Responden dalam 

menghindari salah memilih barang yang akan dibeli mereka lebih suka 

didatangi sales dengan menunjukkan barang aslinya.
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Saat ini pencil case merek Shintoeng masih dikatakan merek yang masih 

baru didunia alat tulis maka bisa dikatakan produk ini masih dalam tahap 

”barang mencari pelanggan”. Mengapa dikatakan demikian karena saat ini 

merek Shintoeng belum menguasai pasar pencil case dan pesaing merek pencil 

case pun sangat banyak mulai dari merek impor maupun merek lokal. Dengan 

didatangi sales akan tercipta hubungan antara sales dan pembeli sehingga bila 

hubungan tersebut terjalin dengan baik mereka dapat membantu merek 

Shintoeng dalam penjualan.

Dua responden yang memilih penawaran model baru via media sosial, 

mereka sudah memanfaatkan dan dapat menggunakan teknologi jaman 

sekarang dengan baik. Responden memilih menggunakan via media sosial 

menurut mereka lebih efisien karena tidak perlu melakukan janjian untuk 

bertemu karena waktu yang tersedia dari pihak penjual dan pembeli pun 

berbeda. Sehingga dengan memanfaatkan media sosial ketersediaan waktu 

untuk menawarkan model baru pun tidak menjadi kendala bagi kedua belah 

pihak. 
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Tabel 4.2. Menjadi Pengecer Alat Tulis

Frequency Percent

1-5 Tahun 1 6.3

6-10 Tahun 2 12.5

11-15 Tahun 6 37.5

16-20 Tahun 5 31.3

>20 Tahun 2 12.5

Total 16 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas diketahui responden menjadi pengecer mayoritas 6 

responden sudah 11-15 tahun menjadi pengecer, 5 responden 16-20 tahun 

menjadi pengecer, 2 responden >20 tahun menjad pengecer, 2 responden 6-10 

tahun menjadi pengecer, dan 1 responden 1-5 tahun baru jadi pengecer. 

Tabel 4.3. Punya Toko Eceran Sendiri

Frequency Percent

Ya 11 68.8

Tidak 5 31.3

Total 16 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Bedasarkan data tabel diatas sebanyak 11 responden (68.8%) memiliki 

toko eceran sendiri dan 5 responden (31.3%) tidak memiliki toko eceran 

sendri. Responden yang memilki toko eceran sendiri pun bertujuan untuk 

ketika mereka mempunyai stok barang yang tersisa dari hasil penjualan sales

menjual barangnya dan untuk barang yang tidak gampang laku akan dijual 

secara eceran ditoko eceran mereka. Para responden yang memiliki toko 

eceran sendiri akan lebih aman dan lebih stabil.
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Tabel 4.4. Sistem Pembayaran yang Disukai

Frequency Percent

Tempo 16 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Bedasarkan tabel diatas sistem pembayaran yang mereka sukai yaitu 

tempo atau dengan hutang. Dalam perdagangan B2B (Business to Business) 

menerapkan sistem pembayaran dengan jatuh tempo atau bisa dikatakan 

dengan hutang. Hal ini dilakukan karena dalam satu transaksi B2B bisa 

mencapai nilai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Sehingga wholesaler

akan lebih memilih sistem tempo atau hutang agar mereka dapat menjual 

barang-barang yang mereka beli menjadi uang. Dan uang yang mereka 

dapatkan itu akan mereka bayarkan kepada pemasok barang jualan mereka. 

Walaupun begitu sistem pembayaran tunai atau biasa disebut kontan tetap 

bisa terjadi. Untuk penjual barang yang menerapkan sistem pembayaran tunai 

atau kontan biasanya dilakukan untuk yang masih dalam tahap usaha yang 

masih benar-benar baru dimulai dan wholesaler yang berada diluar jangkauan 

wilayah penjual mereka yang mau membeli barang. Hal ini dikarenakan 

wholesaler tersebut masih baru dan masih belum mengenal dengan baik 

seperti apa wholesaler tersebut. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan seperti membawa lari barang tanpa membayar, untuk 

wholesaler-wholesaler yang masih dalam usaha tahap baru dan wholesaler

yang diluar jangkauan penjual akan diterapkan sistem pembayaran tunai atau 

kontan.
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Tabel 4.5. Metode Pembayaran yang Disukai
Frequency Percent

Tunai 2 12.5

Transfer Bank 3 18.8

Giro 10 62.5

Lain-lain 1 6.3

Total 16 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Bedasarkan tabel diatas kita bisa mengetahui metode pembayaran yang 

paling banyak responden sukai adalah dengan menggunakan giro sebanyak 10 

responden (62.5%). Mereka yang menggunakan giro tidak perlu membawa 

uang tunai untuk melakukan pembayaran apalagi dalam satu transaksi B2B 

bisa dibilang cukup besar. Pembayaran menggunakan giro pun tidak ada 

batasan per harinya. Tetapi sistem giro itu mempunyai kelemahan, 

pembayaran dengan menggunakan giro maka penerima giro pun secara tidak 

langsung belum mendapatkan uang tersebut seutuhnya mereka harus 

menunggu hingga giro tersebut bisa dicairkan. Belum lagi resiko yang perlu 

dihadapi ketika menerima pembayaran berupa giro yang dikenal dengan istilah 

giro kosong. Beberapa kejadian pembayaran dengan menggunakan giro 

melakukan mengoper giro dari pelanggannya. Bila mereka membayar kita 

dengan menggunakan giro milik pelanggannya, kita harus berhati-hati karena 

kita tidak mengetahui bagaimana pelanggan mereka. 

Metode pembayaran yang disukai kedua yaitu dengan melakukan transfer 

bank sebanyak 3 responden (18.8%). Untuk metode transfer bank ini yang 

dibayar bisa langsung mendapatkan uangnya di rekening sehingga unsur 



41

penipuan pun bisa diminimalisasikan. Apalagi dengan perkembangan 

teknologi pengecekan uang masuk dan keluar pun bisa dilakukan di 

smartphone atau gadget lainnya. Namun, bank menetapkan pembatasan 

transaksi setiap harinya yang berbeda-beda setiap bank.

Metode pembayaran dengan menggunakan uang tunai sebanyak 2 

responden (12.5%). Mereka menggunakan uang tunai karena kebanyakan dari 

wholesaler mereka melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai 

dan jarang yang menggunakan transaksi bank. Sedangkan 1 responden (6.3%) 

memilih lain-lain yaitu menyesuaikan dengan keadaan. Responden ini 

sebenarnya suka melakukan pembayaran dengan giro tetapi karena ada isu 

yang beredar kalau membuka giro jangan menggunakan angka yang besar 

karena bisa dilacak oleh pihak perpajakan. Untuk menghindari hal-hal yang 

bersangkutan dengan pajak beliau memilih melihat kondisi.

Tabel 4.6. Sistem Penjualan yang Disukai

Frequency Percent

Membeli barang dari produsen (kulakan) 14 87.5

Konsinyasi (titip jual) 2 12.5

Total 16 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari data tabel diatas mayoritas 14 responden (87.5%) menyukai sistem 

dagangan membeli barang dari produsen (kulakan). Mereka lebih menyukai 

membeli barang dari produsen karena mereka sudah terbiasa dengan sistem ini 

dari awal mereka menjadi pengusaha. Sebenarnya hampir semua wholesaler

alat tulis menerapkan sistem membeli barang dari produsen (kulakan) karena 

ini cara yang paling biasa yang digunakan. Ada 2 responden yang sebenarnya 
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menyukai sistem Konsinyasi (titip jual) yaitu dengan menitipkan barang 

dagangan penjual ke wholesaler. Sistem ini bisa dibilang agak sulit karena 

terikat dengan perjanjian tertentu dan kebanyakan memberatkan pada penjual. 

Sistem ini biasanya bila ada barang yang tidak laku akan dikembalikan ke 

penjual dan wholesaler yang dititipkan barang dagangannya akan membayar 

sesuai dengan barang yang laku dijual olehnya. Sistem penjualan konsinyasi

kebanyakan digunakan oleh toko modern seperti swalayan, Merbabu, 

Gramedia, dan lain-lain.

Tabel 4.7. Ongkos Kirim yang Disukai

Frequency Percent

DItanggung penjual 8 50.0

Di tanggung pembeli 6 37.5

50:50 1 6.3

Lain-lain 1 6.3

Total 16 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari data tabel diatas sebesar 8 responden (50%) mengatakan lebih 

menyukai ongkos kirim ditanggung oleh penjual itu sendiri, sehingga beban 

yang mereka tanggung lebih sedikit sehingga bisa mendapatkan keuntungan 

dari penjualan barang yang mereka beli lebih besar. Untuk ongkos kirim 

ditanggung pembeli ada 6 responden (37.5%), salah satu diantara mereka 

mengatakan lebih baik ditanggung sendiri karena bisa memilih ekspedisi mana 

yang mereka mau, dan bila ditanggung penjual akan sama saja penjual akan 

menaikkan harga dari produk yang mereka tawarkan dengan memberikan 

ongkos kirim gratis. Ongkos kirim 50:50 hanya 1 responden (6.3%), 
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sedangkan 1 responden (6.3%) memilih lain-lain yaitu tergantung perjanjian. 

Yang dimaksud tergantung perjanjian adalah jadi pada saat pertama kali 

melakukan transaksi mereka sudah harus menentukan perjanjian ongkos kirim 

sehingga tidak ada kesalahpahaman dari kedua belah pihak. 

Tabel 4.8. Penawaran Model Baru dan Metode Pembayaran

Metode_pembayaran Total

Tunai Transfer 

Bank

Giro Lain-

lain

Penawaran_model_bar

u

Didatangi 

sales

Count 2 2 9 1 14

% of 

Total
12.5 12.5 56.2 6.2 87.5

Lewat Media 

Sosial

Count 0 1 1 0 2

% of 

Total
0.0 6.2 6.2 0.0 12.5

Total

Count 2 3 10 1 16

% of

Total
12.5 18.8 62.5 6.2 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari data tabulasi silang diatas diketahui ada 1 responden (6.2%) yang 

memilih penawaran model baru melalui media sosial tetapi memilih 

pembayaran menggunakan giro. Pembayaran dengan menggunakan giro harus 

dilakukan dengan bertemu tatap muka tidak bisa dilakukan melalui gadget. 

Apabila responden ini menyukai penawaran model baru dengan media sosial 

maka akan kurang pas karena pada saat waktunya pembayaran sales pun harus 

tetap mendatangi responden karena menggunakan giro. Berbeda dengan 

responden lain sebanyak 1 responden yang memilih penawaran lewat media 

sosial dan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Penawaran dan 

pembayaran yang disukai oleh responden ini sesuai yang diinginkannya, 

beliau lebih menyukai via gadget. Pembayaran transfer bank jaman sekarang 
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pun juga sudah semakin canggih. Dengan adanya pembayaran melalui e-

banking dan m-banking bisa dilakukan tanpa bertemu dengan sales.

Tabel 4.9. Metode Pembayaran dan Punya Toko Eceran

Metode_pembayaran Total

Tunai Transfer 

Bank

Giro Lain-lain

Punya_toko_ece

ran

Ya
Count 2 3 5 1 11

% of Total 12.5 18.8 31.2 6.2 68.8

Tidak
Count 0 0 5 0 5

% of Total 0.0 0.0 31.2 0.0 31.2

Total
Count 2 3 10 1 16

% of Total 12.5 18.8 62.5 6.2 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Data tabulasi silang diatas kita bisa mengetahui sebanyak 2 responden 

yang memiliki toko eceran sendiri dan menyukai metode pembayaran tunai. 

Penjualan responden ini lebih besar ke toko ecerannya sendiri daripada 

penjualan salesi, karena toko eceran alat tulis metode pembayarannya hanya 

menggunakan tunai saja. Jadi responden ini pun ketika waktunya membayar 

hutangnya akan menggunakan uang tunai hasil dari penjualan di toko 

ecerannya.

Tabel 4.10. Punya Toko Eceran dan Sistem Penjualan

Sistem_penjualan Total

Membeli barang 

dari produsen 

(kulakan)

Konsinyasi (titip 

jual)

Punya_toko_ecer

an

Ya
Count 9 2 11

% of Total 56.2 12.5 68.8

Tidak
Count 5 0 5

% of Total 31.2 0.0 31.2

Total
Count 14 2 16

% of Total 87.5 12.5 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2016)
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Dari data tabulasi silang diatas kita bisa melihat ada 2 responden (12.5%) 

yang mempunyai toko eceran sendiri dan menyukai sistem penjualan 

konsinyasi (titip jual). Saat ini untuk responden ini masih menggunakan 

sistem penjualan kulakan. Kedepannya ketika responden ini dapat 

mengembangkan toko ecerannya menjadi lebih modern dan maju, mereka 

dapat menerapkan sistem konsinyasi. Begitu juga dengan 9 responden (56.2%) 

lainnya yang mempunyai toko eceran sendiri, walaupun saat ini sistem 

penjualan yang disukai kulakan. Ada kemungkinan bila toko eceran milik 

mereka maju, sistem penjualan bisa dirubah menjadi konsinyasi (titip jual).

Tabel 4.11. Wilayah yang Dikuasai Responden

No. Wilayah Utama
1. Jawa Timur

Surabaya
2. Jawa Tengah
3. Kalimantan

Kalimantan Timur
4. Bali
5. Lombok
6. Sulawesi

Sulawesi Selatan
Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari data tabel diatas diperoleh bisa dikatakan pencil case merek Shintoeng 

penyebarannya sangat terbantu oleh para wholesaler yang berada di Kota 

Surabaya. Penyebaran barang bisa sampai keluar pulau Jawa walaupun tidak 

tahu berapa banyak pencil case yang tersebar diluar pulau. Kita bisa 

mengatakan merek Shintoeng sudah mulai tersebar diberbagai wilayah di 
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Indonesia yang pemilik merek Shintoeng itu pun sendiri belum pernah ke 

wilayah luar pulau jawa.

Tabel 4.12. Merek Pencil Case Selain Shintoeng

Responden Merek
1 Erica, Tesla
2 Debozz, Joyko, Joy-Art, Cadwel, Yoker, Kenko, Erika, 

Jombangan
3 Erica
4 Joyko, Xiao Ling Jing, Erica, KM
5 Moshi-moshi
6 Xiao Ling Jing
7 (Tidak tahu)
8 Erica, Xiao Ling Jing
9 Merek Impor
10 Erica
11 Xiao Ling Jing, Erica
12 Erica, Xiao Ling Jing, Mozaki, One Asia
13 Erica, Tesla
14 Ivon, Rizky, Chrsitine
15 Erica, Rizky
16 Erica, Rizky, Stevani

Sumber: Data primer (2016)

Bedasarkan data yang diperoleh dari responden bisa dikatakan ada banyak 

sekali merek-merek pencil case selain merek Shintoeng dan itupun yang 

mereka ingat belum yang mereka tidak ingat. Ada merek lokal seperti, Erica, 

Rizky, Tesla, Jombangan, Moshi-moshi, Mozaki, Ivon, Chritine, Stevani. 

Untuk merek impor seperti Debozz, Joyko, Joy-Art, Cadwel, Yoker, Kenko, 

KM, Xiao Ling Jing, One Asia. Sehingga pesaing untuk merek Shintoeng ada 

banyak sekali dari merek lokal dan impor.
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Tabel 4.13. Pesaing Utama Merek Shintoeng Menurut Responden

No. Merek
1. Erica
2. Xiao Ling Jing (Merek Impor)
3. Jombangan, Moshi-Moshi, 

Tesla, Christine
Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Bedasarkan tabel diatas pesaing utama merek Shintoeng bagi responden 

yang pertama adalah merek Erica. Merek Erica ini berasal dari kota Jakarta.

Produk yang dijual adalah pencil case resleting yang sama dengan pencil case 

yang dijual oleh merek Shintoeng. Secara keseluruhan produk ini hampir sama 

dengan produk yang dijual merek Shintoeng. Pencil case merek Erica bisa 

dikatakan mengutamakan gambar pada pencil casenya. Gambar yang adapun 

ditujukan ke anak-anak. Gambar yang ada di merek Erica bermacam-macam 

mulai dari Doraemon, Masha and The Bear, Hello Kitty, Klub Bola, dan 

masih banyak lagi. Kisaran harga yang ditawarkan pun sama dengan merek 

Shintoeng. Pencil case merek Erica ini mempunyai promosi agar pengguna 

akhir mau membeli pencil casenya. Berikut merupakan gambar pencil case 

merek Erica beserta promosinya.
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Gambar 4.1. Promosi Pencil Case Merek Erica

Kita bisa melihat gambar di atas merek Erica memberikan promosi berupa 

bonus pada pencil case nya. Bonusnya berupa penggaris, penghapus, asahan, 

pensil, dan alat tulis lainnya. Pemberian bonus ini dapat merangsang pengguna 

akhir melakukan pembelian. Sayangnya merek Erica tidak memberitahukan 

pada kemasannya bahwa mereka memberikan bonus-bonus pada pencil 

casenya. 

Dari segi penampilan pencil case, merek Erica bisa dikatakan kurang 

kokoh. Hampir semua bentuk pencil case mereka tidak berbentuk sesuai 

dengan bentuk aslinya. Bila kita lihat bagian pencil case merek Erica, mereka 

hanya menggunakan koran bekas agar pencil case nya tidak kempes. Berikut 

merupakan gambar bagian dalam pencil case merek Erica,
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Gambar 4.2. Bagian Dalam Pencil Case Merek Erica

Tentunya akan jauh berbeda bila dilihat dari penampilannya. Pencil case 

tersebut akan berbentuk kurang kokoh sehingga akan mengurangi 

penampilannya. Berbeda dengan penggunaan spons atau apapun yang dapat 

membuat bentuk pencil case tersebut sesuai dengan aslinya.

Dari segi kemasan pun juga hampir sama dengan merek Shintoeng. 

Kemasan plastik yang digunakan cukup tebal. Di bagian atas terdapat tulisan 

merek Erica. Mereka pun menggunakan sablon dalam penulisan nama merek. 

Berikut merupakan gambar kemasan merek Erica,
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Gambar 4.3. Kemasan Pencil Case Merek Erica

Merek pesaing utama kedua adalah merek impor dari negara China yaitu 

Xiao Ling Jing. Untuk produk pencil case yang dijual oleh merek ini ada 

bermacam-macam. Mulai dari pencil case resleting, magnit, plastik, dan seng. 

Xiao Ling Jing untuk penjualannya di Indonesia dibantu oleh wholesaler-

wholesaler alat tulis yang ada di Indonesia. Tidak ada penjualan resmi untuk 

merek ini di Indonesia, sehingga semua orang bisa menjual barang merek ini 

dengan bebas. 

Pencil Case merek Xiao Ling Jing terkenal dikalangan pedagang alat tulis 

karena harganya yang bisa dibilang mahal. Harga pencil case ini bila sudah 

ditoko eceran mencapai harga sekitar Rp. 40.000,- hingga Rp. 80.000,- per 

pencil case. Untuk jenis pencil case resleting harga di kalangan wholesaler

merek Xiao Ling Jing sekitar Rp. 30.000,- per pencil case, sedangkan merek 

Shintoeng sendiri pun paling tinggi sekitar Rp. 99.000,- per lusin (12 buah 

pencil case). Harga yang mahal tersebut tentu saja kualitas pencil case 

tersebut juga bisa dibilang bagus. Dari segi warna, gambar, bentuk, dan bahan 

pun menarik untuk diamati. Berikut merupakan salah satu contoh pencil case 

merek Xiao Ling Jing berbahan kain,
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Gambar 4.4. Pencil Case Merek Xiao Ling Jing

Merek Xiao Ling Jing ini memiliki kode barcode untuk setiap produknya. 

Barcode ini membantu bagi wholesaler, toko-toko eceran yang sudah modern 

dalam proses masuk keluarnya barang. Dari segi kemasan yang dipakai pun 

mereka menggunakan mika dan kardus sehingga membuat penampillannya 

lebih menarik. Penggunaan kemasan seperti itu mencegah para pembeli yang 

membuka kemasan seperti kemasan plastik yang digunakan merek Shintoeng

Bila dibandingkan dengan merek Shintoeng, merek Shintoeng menang dari 

segi harga yang lebih terjangkau dari merek ini. Dari segi warna, gambar, dan 

bahan merek Shintoeng masih kalah dengan merek ini. Warna dan gambar 

yang dihasilkan di merek Xiao Ling Jing lebih terlihat berkualitas. Bahan-
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bahan pencil case nya pun juga bermacam-macam, sedangkan merek 

Shintoeng hanya kain, karet, dan kulit imitasi.

Merek-merek pesaing utama ketiga adalah Jombangan, Moshi-moshi, 

Tesla, dan Christine. Merek Jombangan merupakan merek pencil case 

resleting juga. Merek ini merupakan home industry, sehingga mereka tidak 

memproduksi skala besar. Keunggulan merek ini bagi responden yaitu 

harganya yang murah. Merek Moshi-moshi adalah merek yang sama asalnya 

dengan merek Shintoeng yaitu Kota Semarang. Merek ini menurut responden 

harganya lebih murah dari merek Shintoeng. Akan tetapi merek Moshi-moshi 

ini sudah beralih produk lainnya sehingga saat ini merek ini sudah tidak 

memproduksi pencil case lagi. Merek Tesla sebenarnya hampir sama dengan 

merek Erica. Dari segi desain, harga, dan asalnya pun sama. Dan yang 

terakhir adalah merek Christine. Responden yang menyebutkan merek ini 

menjadi pesaing utama dikarenakan responden dengan pemilik merek ini 

adalah teman baik. Bagi responden pun berteman dengan kedua belah pihak 

dengan baik. Jadi responden pun beranggapan merek Christine adalah pesaing 

utama merek Shintoeng.
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Tabel 4.14. Promosi yang Cocok untuk Produk Merek Shintoeng

No. Promosi
1. Bonus
2. Sales
3. Katalog Produk
4. Diskon
5. Media Sosial

Sumber: Data primer yang diolah(2016)

Bedasarkan tabel di atas promosi yang cocok pertama untuk merek 

Shintoeng adalah dengan memberikan bonus. Bonus yang dimaksud berupa 

uang atau apapun yang dapat diuangkan seperti uang, cashback, emas, uang 

mata asing, dan lain-lain. Saat ini untuk meningkatkan penjualan, merek 

Shintoeng sedang menjalakan program bonus untuk wholesaler yang membeli 

produk merek Shintoeng. Bisa dikatakan langkah promosi yang diambil merek 

Shintoeng sudah sesuai dengan tanggapan para responden. 

Promosi yang cocok kedua adalah dengan sales itu sendiri. Bagi mereka 

sales adalah promosi yang paling penting karena sales adalah orang yang 

berhubungan langsung dengan wholesaler. Merek Shintoeng yang masih 

berumur 7 tahun sangat penting sales untuk membawa nama Shintoeng lebih 

baik dimata wholesaler.Dan saat ini pun merek Shintoeng masih dalam tahap 

“barang mencari pelanggan”. Sales harus bisa memulai dan menjaga 

hubungannya dengan wholesaler dengan baik. Sales pun juga harus bisa 

menunjukkan kelebihan produk merek Shintoeng sehingga wholesaler

mengerti mengapa mereka harus membeli pencil case merek Shintoeng.

Promosi yang cocok ketiga adalah memberikan katalog produk. Katalog 

produk disini berisikan tentang informasi lengkap tentang produk yang 
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ditawarkan merek Shintoeng agar terlihat lebih menarik. Sayangnya ada 

beberapa kelemahan dikatalog bagi merek Shintoeng. Pertama merek 

Shintoeng saat ini bermain di model, bahan dan warna yang selalu berganti 

dalam waktu tertentu. Kedua kebanyakan wholesaler pun saat ditanyai saat 

ditawarkan model terbaru lebih memilih didatangi oleh sales, bila mereka 

hanya melihat dari katalog mereka tidak akan tahu barang aslinya seperti apa. 

Ada yang mempunyai anggapan foto dengan produk aslinya berbeda 

sehingga membuat orang ragu-ragu membeli suatu produk. Untuk promosi 

berupa katalog akan lebih cocok bila produk yang ditawarkan oleh merek 

Shintoeng diproduksi secara terus-menerus. Sehingga pada saat awal produk 

yang diproduksi terus menerus itu diluncurkan, sales hanya perlu membawa 

sampel barang sekali saja untuk wholesaler yang sama. Selanjutnya hanya 

tinggal memberikan katalog karena wholesaler sudah ingat bagaimana bentuk 

asli dari produk tersebut.

Promosi yang cocok keempat adalah diskon. Dengan memberikan diskon 

otomatis mereka akan bisa meraih keuntungan yang lebih saat menjual lagi 

pencil case merek Shintoeng. Tetapi akan menjadi kendala bila sales

Shintoeng memberikan diskon kepada wholesaler. Salah satu kendala yang 

sering dialami di lapangan adalah banting harga. “Perang harga” saat menjual 

produk apapun sering terjadi itupun ada yang sudah diatur harga jualnya 

seperti merek Snowman. Apabila wholesaler “berperang” harga di lapangan 

dan ada yang bisa memberikan harga yang sama atau lebih murah dari sales

Shintoeng memberikan harganya, wholesaler yang kalah harga tersebut akan 
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bertanya-tanya seberapa besar harga jual yang diberi ke orang tersebut. 

Hasilnya bila begitu wholesaler-wholesaler akan menjadi malas menjual 

pencil case merek Shintoeng. Akan lebih baik bila merek Shintoeng mau 

menggunakan diskon sebagai alat promosinya, sebaiknya ditetapkan diskon  

dan jangka waktu diskon yang sama untuk semua wholesaler. 

Promosi yang cocok kelima adalah media sosial. Media sosial pun 

bermacam-macam mulai dari BBM, Whatsapp, Line, Instagram, dan masih 

banyak lagi. Saat ini merek Shintoeng pun juga memanfaatkan media sosial 

untuk mengirimkan gambar-gambar produk hanya untuk kelengkapan saat 

sales wholesaler berkeliling menjualkan produk tersebut. Media sosial juga 

untuk memperlihatkan wholesaler yang diluar jangkauan sales mau mencoba 

membeli produk merek Shintoeng.

Tabel 4.15. Kerusakan yang Pernah Dialami

No. Kerusakan
1. Resleting
2. Sobek

Sumber: Data primer yang diolah(2016)

Tabel diatas menunjukkan kerusakan apa saja yang dialami pencil case

merek Shintoeng saat diterima responden. Kerusakan yang paling banyak 

dialami yaitu kerusakan dibagian resleting. Kerusakan resleting menurut 

mereka resleting tidak bisa ditutup dan besi yang ada diresleting terlepas. 

Kerusakan yang dialami kedua yaitu sobek. Untuk masalah sobek dijahitan 

jarang terjadi bagi mereka. Responden yang pernah mendapatkan pencil case 

rusak pun mengatakan jarang terjadi kerusakan. Merek Shintoeng bisa 
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dikatakan telah menjaga kualitas produknya dengan baik walaupun masih ada 

sedikit produk yang rusak.

Tabel 4.16. Kelebihan Pencil Case Merek Shintoeng Menurut Responden

No. Kelebihan
1. Harga Terjangkau
2. Motif dan corak menarik
3. Kemasan menarik
4. Produk secara keseluruhan bagus
5. Banyak Model
6. Ukuran produk besar
7. Warna Cerah
8. Bisa dijual
9. Bentuk
10. Sales
11. Terlihat kokoh

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas kita bisa mengetahui ada 11 kelebihan pencil case merek 

Shintoeng. Kelebihan pertama yaitu harga terjangkau, bagi responden harga 

yang ditetapkan merek Shintoeng terjangkau. Harga yang ditetapkan mulai 

dari harga Rp.50.000,- per lusin hingga Rp. 99.000,- per lusin.

Kelebihan kedua yaitu motif dan corak yang ada di pencil case menarik. 

Pencil case merek Shintoeng memproduksi bervarian macam motif dan corak 

yang berbeda-beda yang setiap tahunnya berganti terus menerus. Motif yang 

pernah dihasilkan merek Shintoeng seperti motif batik, bunga, garis-garis, 

abstrak, dan masih banyak lagi. 

Kelebihan yang ketiga adalah kemasan menarik. Kemasan yang digunakan 

merek Shintoeng adalah plastik. Plastik kemasan yang gunakan plastik yang 
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cukup tebal sehingga plastik tidak terlihat kusut. Di bagian atas plastik ada 

sablon merek Shintoeng. Berbeda dengan kebanyakan merek yang dibagian 

atas plastik di selipkan kertas berisikan merek mereka. Seperti gambar di 

bawah ini, 

Gambar 4.5. Perbandingan Kemasan Merek Shintoeng dan Lainnya 

Kelebihan yang keempat adalah produk secara keseluruhan sudah bagus. 

Responden beranggapan bahwa pencil case tersebut secara menyeluruh sudah 

bagus. 

Kelebihan yang kelima adalah banyak model. Model yang ditawarkan oleh 

merek Shintoeng bukan dari segi bentuk pencil case tetapi dari pengguna. 

Model pencil case yang ditawarkan ada bermacam-macam model untuk laki-

laki dan perempuan. Dari segi umur pun pencil case yang ditawarkan oleh 

merek Shintoeng mulai dari anak kecil hingga dewasa pun ada.
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Kelebihan yang keenam adalah ukuran produk besar. Ukuran pencil case 

yang ditawarkan cukup besar ukurannya sehingga bisa memuat berbagai alat 

tulis didalamnya. 

Kelebihan ketujuh adalah warna cerah. Warna-warna yang ditawarkan 

merek Shintoeng seperti biru, merah ,coklat, kuning, ungu, dan masih banyak 

lagi. 

Kelebihan kedelapan adalah bisa dijual. Ini merupakan hal penting bagi 

para wholesaler. Tujuan utama para wholesaler adalah mencari keuntungan. 

Bila barang yang mereka beli bisa menghasilkan keuntungan mereka pasti 

akan selalu membeli barang tersebut. Dan disaat pencil case bahan keras 

sedang tidak laku terjual, pencil case bahan lunak seperti yang dimiliki merek 

Shintoeng masih bisa terjual.

Kelebihan kesembilan adalah bentuk. Bentuk yang dimaksud adalah 

bentuk pencil case. Bentuk pencil case yang dijual saat ini hanya berbentuk 

kotak saja. Untuk saat ini bentuk yang paling laku dipasaran adalah bentuk 

kotak.

Kelebihan kesepuluh adalah Sales. Sales saat ini mampu menjalin 

hubungan yang baik dengan para wholesaler yang ada di Kota Surabaya. 

Dengan adanya hubungan yang baik ini para wholesaler mau membantu 

menjualkan pencil case dilangganan mereka. 

Kelebihan kesebelas adalah terlihat kokoh. Pencil case yang dijual terlihat 

kokoh bentuknya tidak penyok. Hal ini dikarenakan disetiap pencil case

terdapat sponsyang membantu agar bentuknya terus menerus seperti itu. 
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Berbeda dengan kebanyakan pencil case yang dijual sponge yang digunakan 

merek Shintoeng berkualitas sehingga bila ditindih, bentuknya akan kembali 

seperti semula. Berikut merupakan gambar bagian dalam dari pencil case yang 

diberi spons,

Gambar 4.6. Bagian Dalam Pencil Case Merek Shintoeng

Tabel 4.17. Kelemahan Pencil Case Merek Shintoeng Menurut Responden

No. Kelemahan
1. Harga mahal
2. Pembayaran terlalu cepat
3. Hampir sama dengan merek lainnya  secara 

keseluruhan
4. Banyak yang lebih murah dengan desain yang 

hampir sama
5. Mudah ditiru
6. Model setiap produk hampir sama
7. Variasi gambar karakter kurang
8. Hanya kemasannya yang menarik

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Tabel diatas merupakan kelemahan merek Shintoeng menurut responden. 

Kelemahan yang pertama adalah harga mahal. Tidak semua wholesaler 
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menganggap bahwa pencil case merek Shintoeng ini terjangkau. Masih ada 

merek-merek pencil case lainnya yang menjual harga yang jauh lebih murah. 

Kelemahan kedua adalah pembayaran terlalu cepat. Jangka waktu 

pembayaran saat ini ditentukan dalam waktu 3-4 bulan. Ada beberapa 

responden yang merasa jangka waktu pembayaran tersebut masih terlalu 

cepat. 

Kelemahan ketiga adalah hampir sama dengan merek lainnya secara 

keseluruhan. Untuk saat ini memang merek Shintoeng setelah dilihat memang 

hampir sama dengan merek-merek lainnya. Apalagi mengingat merek pencil 

case ada sangat banyak dari merek lokal hingga impor. Dari segi bentuk, 

gambar, warna hampir sama dengan merek lainnya.

Kelemahan keempat adalah untuk produk yang hampir sama ada yang 

lebih murah. Hal ini memang sudah terbukti dengan penemuan-penemuan 

pencil case yang sangat mirip dengan merek Shintoeng tetapi harganya jauh 

lebih murah. Harga merek Shintoeng dengan merek lainnya responden 

berpendapat selisih harganya kurang lebih 10% lebih mahal merek Shintoeng.

Kelemahan kelima adalah mudah ditiru. Untuk produk jahitan seperti 

pencil case ini memang sangat mudah ditiru. Dari segi jahitan, warna, dan 

gambar. Dan ada merek lain yang meniru merek Shintoeng dengan 

menjualnya dengan harga lebih murah seperti yang disebutkan pada 

kelemahan sebelumnya. 
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Gambar 4.7. Contoh Produk yang Hampir Sama

Gambar di atas merupakan beberapa contoh produk yang hampir mirip 

dengan produk merek Shintoeng. Dari segi bentuk yang sama kotak, segi 

varian warna yang ditawarkan juga sama, motif dan gambarnya pun juga 

mirip. Yang membedakan hanya dari merek dan harga. Tentunya harganya 

lebih murah dari merek Shintoeng. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemilik 

merek agar selalu mempertimbangkan dalam pembuatan produknya. 

Kelemahan keenam adalah model yang ditawarkan hampir sama. Bagi 

responden pencil case yang ditawarkan terkesan begitu-begitu saja. Dari segi 

gambar dan bentuk seperti tidak ada variasi yang terlihat berbeda.

Kelemahan ketujuh adalah variasi gambar karakter kurang banyak. Variasi 

gambar yang dimaksud karakter-karakter yang ada di televisi seperti Little 

Ponny, Disney, Frozen, dan masih banyak lagi. Untuk saat ini merek 
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Shintoeng mengandalkan motif. Gambar karakter untuk anak kecil termasuk 

sedikit. Untuk saat ini gambar karakter yang ada di merek Shintoeng seperti 

Avenger, Hello Kitty dan Frozen saja. 

Kelemahan kedelapan adalah yang menarik hanya kemasan. Pencil case 

ketika dibuka dari kemasannya akan terlihat biasa saja. Kemasan yang ada di 

pencil case nya yang membuat terlihat menarik.

Tabel 4.18. Saran Perbaikan Merek Shintoeng Menurut Responden

Responden Saran

1 Motif diperbanyak

2 Bonusnya ditambahi

3 Harga lebih murah

4 Harga lebih murah

5 Diberi barcode setiap pencil case

6 Diperbanyak karakter untuk anak-anak

7 Cukup

8 Tidak ada

9 Diberi barcode dan tag merek dalam 1pcs pencil case

10 Tidak ada

11 Jangka waktu pembayaran 180 hari

12 Belum

13 Sudah bagus

14 Diskon yang banyak

15 Diberi sesuatu yang bisa menjadi ciri khas merek Shintoeng

16 Kode produk diperbaiki agar mudah diingat

Sumber: Data primer (2016)
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Dari data diatas kita bisa mengetahui ada 11 responden yang memberikan 

saran untuk merek Shintoeng. Berikut saran-saran responden,

Saran responden pertama adalah motif diperbanyak. Untuk saat ini motif 

yang ditawarkan merek Shintoeng sudah beragam, mulai dari garis, kotak, 

bulat, abstrak, batik, dan lain-lain. Responden menyarankan agar motif 

diperbanyak karena bagi responden kelebihan merek Shintoeng terdapat pada 

motifnya yang menarik.

Saran responden kedua adalah menambahkan bonus setiap pembelian. Saat 

ini merek Shintoeng memberikan promo bonus yaitu ”Black Bonus”. Black 

bonus yang diberikan setiap akhir tahun yang penghitungan bonusnya 

dirahasiakan. Perlu dipertimbangkan oleh pemilik merek Shintoeng bila ingin 

menambahkan bonus. Pemilik merek Shintoeng pun juga bisa menawarkan 

program bonus lainnya sehingga membuat para wholesaler lebih tertarik.

Saran responden kedua dan ketiga adalah harga yang lebih murah. Harga 

yang ditetapkan sekarang mulai dari harga Rp. 50.000,- hingga Rp. 99.000,-

per lusinnya. Bila ingin membuat harga setiap produk lebih murah, pemilik 

merek perlu menimbang dari HPP (harga pokok penjualan) dan setiap ongkos 

yang dikeluarkan untuk menjual produk tersebut.

Saran responden kelima adalah diberi barcode untuk setiap pencil case. 

Saat ini memang merek Shintoeng tidak mempunyai barcode di pencil case. 

Penambahan barcode ini mempunyai maksud, bagi responden mereka 

memprediksikan kedepannya barcode ini akan sangat terpakai. Sehingga 

responden menyarankan untuk merek Shintoeng memulainya dari sekarang. 
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Saran responden keenam adalah perbanyak gambar karakter untuk anak-

anak. Saat ini pencil case yang ada gambar karakter untuk anak-anak memang 

masih sedikit. Gambar karakter yang ada hanya Avenger, Frozen dan Hello 

Kitty saja. Sehingga bisa dipertimbangkan bagi pemilik merek Shintoeng 

untuk menambahkan variasi gambar karakter yang disukai anak-anak.

Saran responden kesembilan adalah diberi barcode dan tag merek setiap 

pencil case. Untuk diberi barcode sekiranya hampir sama seperti saran yang 

diberikan oleh responden kelima. Pencil case merek Shintoeng saat ini sudah 

menggunakan tag merek disetiap pencil case kecuali untuk pencil case yang 

bergambar karakter. Tag merek yang digunakan bisa dikatakan kecil sehingga 

tidak terlalu kelihatan. Akan lebih terlihat bila ditambahkan tag merek yang 

lebih besar. Berikut merupakan gambar tag merek Shintoeng yang digunakan 

saat ini,

Gambar 4.8. Label Merek Shintoeng

Saran responden kesebelas adalah jangka waktu pembayaran diperpanjang 

180 hari (±6 bulan). Saat ini jangka waktu pembayaran yang ditetapkan untuk 
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wholesaler adalah 3-4 bulan. Untuk pembayaran 6 bulan tersebut perlu 

cadangan uang yang cukup besar untuk menghadapi beban-beban operasional 

yang ada. Sehingga pemilik merek Shintoeng perlu mempertimbangkan saran 

responden apakah layak atau tidak.

Saran responden keempatbelas adalah diskon yang banyak. Sales

Shintoeng saat ini menerapkan diskon hanya untuk beberapa wholesaler. 

Biasanya sales memberikan diskon dilihat dari pembayaran dan pembelian 

wholesaler. Dengan memberikan diskon akan berdampak pada komisi sales

tersebut. Diskon pun kadang berdampak pada wholesaler-wholesaler lainnya. 

Terkadang terjadi “perang harga” antar wholesaler yang nantinya akan 

menimbulkan rasa iri bila mereka bisa memberikan harga yang lebih murah 

dari harga beli wholesaler yang kalah harga. Dari rasa iri tersebut bisa 

berdampak wholesaler jadi tidak tertarik untuk menjual pencil case merek 

Shintoeng. Sehingga perlu dipertimbangkan dalam penentuan diskon untuk 

merek Shintoeng agar tidak menimbulkan masalah yang sudah disebutkan.

Saran responden kelimabelas adalah diberi sesuatu yang khas. Saat ini 

pencil case merek Shintoeng memang tidak ada sesuatu yang khas di 

produknya. Orang pun hanya tau pencil case tersebut merek Shintoeng karena 

kemasannya dan tag merek yang kecil. Sehingga bila pencil case tersebut 

dilepas dari kemasanya, tidak ada ciri khas yang menunjukkan bahwa itu 

merek Shintoeng. Pemilik merek Shintoeng perlu menambahkan sesuatu di 

pencil case mereka.  Sehingga bila pencil case tersebut tanpa kemasannya dan 
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tanpa melihat tag merek yang kecil, orang bisa tahu kalau itu merek 

Shintoeng.

Saran responden keenambelas adalah memperbaiki kode produk. Kode 

produk yang dipakai setiap pencil case berbeda-beda seperti HN, HS, T, ST, 

dan MP. Penerapannya kode awal 2 huruf yang disebutkan sebelumnya, 

dilanjutkan dengan angka. Responden menyarankan agar semua pencil case 

diberi kode awal yang sama agar mudah diingat. Ada yang menyarankan kode 

ST karena bisa dijadikan singkatan merek Shintoeng sehingga mudah diingat.

4.2. Persepsi wholesaler terhadap bauran pemasaran pencil case merek 

Shintoeng

Untuk mengetahui persepsi wholesaler terhadap bauran pemasaran pencil 

case merek Shintoeng peneliti menggunakan analisis rentang skala dengan 

hasil sebagai berikut,

Tabel 4.19. Persepsi Wholesaler Mengenai Product (Produk)

No.

Pernyataan

Jawaban

Rata-
rata Kategori

Sangat 
Setuju Setuju Netral

Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

F S F S F S F S F S Skor

1

Variasi produk 
yang ditawarkan 
dari pencil case 
merek Shintoeng 
bermacam-
macam

5 25 11 44 0 0 0 0 0 0 4.31 Tinggi

2

Warna dari 
pencil case 
menarik untuk 
dijual

6 30 10 40 0 0 0 0 0 0 4.38 Tinggi
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No.

Pernyataan

Jawaban

Rata-
rata Kategori

Sangat 
Setuju Setuju Netral

Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

F S F S F S F S F S Skor

3

Gambar yang 
ada di pencil 
case merek 
Shintoeng sesuai 
dengan minat 
pasar

6 30 8 32 2 6 0 0 0 0 4.25 Tinggi

4

Bentuk pencil 
case yang dijual 
laku di pasaran 8 40 6 24 2 6 0 0 0 0 4.38 Tinggi

5

Pencil case 
merek Shintoeng 
banyak dicari 
oleh toko eceran 
untuk di jual

6 30 8 32 2 6 0 0 0 0 4.25 Tinggi

6

Kemasan plastik 
yang ada di 
pencil case 
membuat 
konsumen 
tertarik untuk 
membeli

5 25 8 32 3 9 0 0 0 0 4.13 Tinggi

7

Produsen pencil 
case merek 
Shintoeng 
menjamin retur 
apabila ada 
produk cacat

10 50 6 24 0 0 0 0 0 0 4.63 Tinggi

8
Motif yang ada 
di pencil case 
menarik

7 35 9 36 0 0 0 0 0 0 4.44 Tinggi

Total skor rata-rata: 4.34 Tinggi

Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor.
Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Bedasarkan hasil di tabel atas untuk total skor rata-rata produk adalah 4.34 

dan masuk kedalam kategori tinggi. Dari segi variasi produk pencil case yang 

ditawarkan pun bermacam-macam mulai pengguna mulai dari anak-anak 

hingga dewasa pun disediakan oleh merek Shintoeng. Tentunya dari segi 

gambar, corak, dan warna menyesuaikan umur pengguna. Warna untuk 
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pencil case merek Shintoeng pun bagi para responden menarik untuk dijual. 

Warna yang ditawarkan pun bermacam-macam untuk setiap tipe produk. 

Seperti yang disebutkan oleh responden dalam kelebihan pencil case merek 

Shintoeng yaitu warnanya cerah. Warna yang cerah ini dapat membuat 

konsumen tertarik untuk membeli pencil case yang ditawarkan. Salah satu 

contoh warna-warna pencil case merek Shintoeng sebagai berikut,

Gambar 4.9.  Warna Pencil Case Merek Shintoeng

Segi gambar yang ada di pencil case pun juga sesuai dengan minat pasar. 

Merek Shintoeng selalu mencoba mengerti apa yang sedang menjadi minat 

pasar seperti gambar-gambar kartun yang sedang tren di pasar. Salah satunya 

ketika film “Frozen” menjadi terkenal dan anak-anak khususnya perempuan 

banyak yang menyukai film tersebut.. Berikut salah satu contoh pencil case

yang gambarnya sesuai dengan minat pasar,
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Gambar 4.10. Pencil Case Merek Shintoeng Gambar Frozen

Bentuk pencil case merek Shintoeng pun laku dijual dipasaran. Walaupun 

bentuk pencil case yang ada sebagian besar berbentuk kotak. Untuk bentuk 

lainnya selalin kotak merek Shintoeng pernah memproduksi salah satunya 

bentuk sandwich tetapi gagal dipasaran karena tidak laku terjual. Belajar dari 

pengalaman pemilik merek Shintoeng pun akhirnya hanya memproduksi 

bentuk pencil case hanya kotak saja. Selain laku dipasaran, bentuk kotak 

lebih mudah dan dicepat diproduksi, biaya pembuatan bentuk kotak lebih 

murah daripada bentuk lainnya. 

Merek Shintoeng pun sudah dikenal dikalangan toko-toko eceran hal ini 

dibuktikan dengan pernyataan responden “Pencil case merek Shintoeng

banyak dicari oleh toko eceran untuk di jual” dengan skor 4.25 (Tinggi). 

Kemasan yang ada di pencil case pun menarik. Dibagian atas kemasan ada 

gambar dan tulisan merek Shintoeng yang dicetak untuk menarik pembeli. 

Plastik yang digunakan pun plastik yang berkualitas, plastik tersebut terasa 
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tebal dan tidak gampang kusut. Berikut merupakan kemasan yang digunakan 

merek Shintoeng,

Gambar 4.11. Kemasan Merek Shintoeng

Merek Shintoeng pun 

selalu menanggapi keluhan para wholesaler ketika ada pencil case yang rusak 

dengan retur. Bagi wholesaler pun pencil case merek Shintoeng ini 

mempunyai kualitas yang baik, bisa dikatakan mereka pun sebenarnya jarang 

melakukan retur karena barang tersebut rusak. 

Motif yang ada di pencil case pun juga menarik. Motif yang ada menjadi 

kelebihan merek Shintoeng bagi responden saat memberikan pendapatnya 

tentang kelebihan Motif yang ditawarkan pun beragam mulai dari batik, 
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garis, kotak, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan motif yang ada di 

pencil case merek Shintoeng,

Gambar 4.12. Motif Pencil Case Merek Shintoeng

Secara keseluruhan produk yang ditawarkan kepada wholesaler sudah 

bagus. Akan lebih baik lagi bila pemilik merek Shintoeng 

mempertimbangkan segala saran tentang produk mereka. Hal ini dapat 

meningkatkan produk lebih baik lagi.

Tabel 4.20. Persepsi Wholesaler Mengenai Price (Harga)

No.

Pernyataan

Jawaban
Rata-
rata

KategoriSangat 
Setuju Setuju Netral

Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
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Setuju

F S F S F S F S F S Skor

9

Saya sering 
mendapatkan 
diskon pada saat 
melakukan 
pembelian 

1 5 2 8 9 27 4 8 0 0 3.00 Sedang

No.

Pernyataan

Jawaban

Rata-
rata Kategori

Sangat 
Setuju Setuju Netral

Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

F S F S F S F S F S Skor

10

Jangka waktu 
pembayaran 
yang diberikan 
sudah cukup bagi 
saya

4 20 6 24 5 15 0 0 1 1 3.75 Tinggi

11

Dibandingkan 
merek lainnya 
harga yang 
ditetapkan untuk 
pencil case 
merek Shintoeng 
lebih terjangkau

5 25 4 16 7 21 0 0 0 0 3.88 Tinggi

Total skor rata-rata: 3.54 Sedang

Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor.
Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari total skor rata-rata untuk Price (Harga) termasuk dalam kategori 

sedang dengan skor 3.54. Diskon memang diberikan untuk wholesaler 

tertentu saja. Sehingga ada responden yang jarang diberikan diskon. Biasanya 

sales melihat dari segi pembelian dan pembayaran. Karena nantinya akan 

berdampak pada komisi sales.

Saat ini jangka pembayaran yang ditetapkan kurang lebih 3-4 bulan. 

Sebagian besar responden merasa jangka waktu yang diberikan sudah cukup. 

Walaupun ada beberapa responden yang merasa kurang lama jangka 



73

waktunya. Seperti yang sudah disebutkan di kelemahan dan saran dari 

responden tentang jangka waktu pembayaran.  Hal ini dapat dijelaskan dari 

kelemahan pencil case merek Shintoeng yang disebutkan responden yaitu 

waktu pembayaran terlalu cepat. Dijelaskan juga di bagian saran yaitu jangka 

waktu pembayaran diperpanjang menjadi 180 hari atau 6 bulan.

Segi harga dibandingkan pesaing merek Shintoeng terjangkau 

dibandingkan merek lain. Hal ini dijelaskan di kelebihan merek Shintoeng 

yaitu harga yang terjangkau. Walaupun sebagian responden pun ada yang 

menyatakan harganya mahal pada kelemahan merek Shintoeng. Adapun yang 

menyatakan ada produk yang lebih murah dengan desain yang hampir sama.

Tabel 4.21. Persepsi Wholesaler Mengenai Place (Tempat)

No.

Pernyataan

Jawaban

Rata-
rata Kategori

Sangat 
Setuju Setuju Netral

Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

F S F S F S F S F S Skor

12

Pencil case
merek Shintoeng 
cocok dijual di 
toko ATK 
tradisional

4 20 9 36 3 9 0 0 0 0 4.06 Tinggi

13

Pencil case 
merek Shintoeng 
cocok dijual di 
toko ATK 
modern

4 20 9 36 3 9 0 0 0 0 4.06 Tinggi

Total skor rata-rata: 4.06 Tinggi

Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor.
Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas diketahui Place (tempat) menurut responden dengan skor 

4.06 atau tinggi. Responden berpendapat bahwa pencil case merek Shintoeng 

cocok dijual di toko ATK tradisional maupun modern. Dengan pertimbangan 



74

harga dan penampilan pencil case yang ditawarkan bisa menyesuaikan sesuai 

dengan toko ATK yang akan disasar. Yang menjadi kendala pada saat dijual 

di toko ATK modern biasanya toko-toko modern menerapkan sistem 

penjualan konsinyasi atau biasa yang disebut titip jual. Sistem titip jual ini, 

kita menitipkan barang yang akan dijual untuk dipajang di toko mereka. Lalu 

setelah beberapa bulan, toko tersebut akan membayar barang yang terjual. 

Biasanya sisa dari barang yang tidak terjual akan dikembalikan. Toko ATK 

modern pun biasanya mau menjualkan barang-barang yang berkualitas 

karena dari segi harga tidak mempermasalahkan oleh mereka.

Berbeda dengan toko ATK tradisional yang biasanya mereka melakukan 

kulakan. Yang berarti mereka membeli barang dan membayarnya sesuai 

dengan apa yang mereka beli. Sistem ini tidak bisa mengembalikan barang 

yang tidak laku terjual seperti sistem konsinyasi. Toko ATK tradisional 

sangat memperhatikan harga karena mereka membayar sesuai apa yang 

mereka beli. 

Tabel 4.22. Persepsi Wholesaler Mengenai Promotion (Promosi)

No.

Pernyataan

Jawaban

Rata-
rata Kategori

Sangat 
Setuju Setuju Netral

Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

F S F S F S F S F S Skor
14 Bonus yang 

diberikan 

membuat saya 

tertarik menjual 

pencil case

merek Shintoeng

9 45 5 20 2 6 0 0 0 0 4.44 Tinggi
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15 Saya merasa 

nyaman dengan 

sales Shintoeng

yang biasa 

mendatangi saya

13 65 3 12 0 0 0 0 0 0 4.81 Tinggi

16 Saya merasa 

tidak enak kalau 

tidak membeli 

barang dari sales

Shintoeng

7 35 4 16 5 15 0 0 0 0 4.13 Tinggi

Total skor rata-rata: 4.46 Tinggi

Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor.
Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui total skor rata-rata untuk Promotion 

(Promosi) adalah 4.46 yang masuk dalam kategori Tinggi. Bonus yang 

diberikan merek Shintoeng membuat para wholesaler tertarik untuk menjual 

pencil case. Langkah yang diambil merek Shintoeng untuk memberikan 

bonus sudah tepat. Hal tersebut dibuktikan ketika responden ditanyai promosi 

apa yang cocok untuk merek Shintoeng dan pada urutan pertama adalah 

bonus. Bonus yang ditawarkan saat ini dalam bentuk uang yang diberikan 

pada akhir tahun yang ada syarat dan ketentuannya.

Para responden pun juga sangat nyaman dengan sales yang saat biasa 

mendatangi mereka. Sales yang saat ini menangani di Kota Surabaya sudah 

puluhan tahun sehingga sales ini sangat mengenal para wholesaler yang ada 

di Kota Surabaya. Sales pun juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan 

para wholesaler yang ada. Sales adalah manusia, manusia tidak selamanya 

akan bekerja ditempat yang sama, bekerja dalam waktu yang lama atau 

apapun itu masalahnya. Sehingga bila sales ini digantikan oleh orang lain 
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akan berdampak pada penjualan pada merek Shintoeng. Sales yang 

menggantikan akan memulai hubungan dengan responden dari awal. Sales

yang baru harus bisa memahami karakter-karakter dari setiap responden.

Dari responden yang sudah merasa nyaman berdampak pada rasa tidak 

enak kalau tidak membeli. Sebagian besar responden masih memiliki rasa 

empati terhadap sales. Karena sebagian dari responden pernah merasakan 

menjadi sales jadi mereka memiliki rasa empati tersebut. Walaupun mereka 

tidak butuh, mereka tetap mencoba membeli walaupun jumlahnya sedikit. 

Maka dari itu bila sales ini digantikan oleh orang lain, maka perlu hati-hati 

dalam memilih orang ketika sales tersebut sudah tidak bekerja lagi.


