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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Para responden berkontribusi positif terhadap merek Shintoeng. Mereka 

mau membagikan informasi yang mereka tahu di pasar. Responden juga mau 

memberikan saran-saran perbaikan untuk merek ini. Merek ini kedepannya 

masih ada harapan karena para wholesaler masih mau mendukung merek 

Shintoeng. Persepsi wholesaler terhadap bauran pemasaran atau 4P yang 

terdiri dari product, price, place dan promotion sebagai berikut,

1. Product

Dari segi product merek Shintoeng dengan skor 4.34 masuk dalam 

kategori tinggi, artinya produk sudah diterima baik oleh para 

wholesaler. Produk yang ditawarkan oleh merek Shintoeng bagus 

bagi para wholesaler yang ada di kota Surabaya. Tetapi masih ada 

kelemahan yang cukup fatal yang perlu diperhatikan oleh pemilik. 

Kelemahannya adalah mudah ditiru dan ada yang desainnya hampir 

sama karena produk yang dijual saat ini pun tidak memiliki ciri khas 

tertentu. 
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2. Price

Dari segi price merek Shintoeng dengan skor 3.54 dalam kategori 

sedang artinya wholesaler sudah merasa cukup dengan price. Jangka 

waktu pembayaran dan perbandingan harga pesaing sudah bagus. 

Diskon memang sales memberikan hanya untuk beberapa wholesaler 

saja. Diskon juga mebuat kejadian “perang harga” antar wholesaler. 

Pemilik merek Shintoeng juga harus memperhatikan kelemahan yang 

ada di price, ada yang beranggapan bahwa harganya masih mahal, 

dan ada yang lebih murah dengan model yang hampir atau bahkan 

sama.

3. Place

Dari segi Place dengan skor 4.06 (kategori tinggi) artinya 

wholesaler bisa menjual merek Shintoeng keberbagai tempat. 

Tempat yang dimaksud adalah toko ATK tradisional dan modern. 

4. Promotion

Dari segi promotion pun juga sudah bagus dengan skor 4.46

(kategori tinggi) artinya wholesaler sangat menerima promotion 

dengan baik. Promosi ”Black Bonus” yang diambil pun sudah benar, 

para wholesaler pun tertarik untuk membeli. Responden pun juga 

beranggapan promosi paling cocok adalah bonus. Sales yang biasa 

mendatangi para wholesaler pun juga sangat baik, mereka sangat 
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nyaman. Tetapi perlu diperhatikan juga bila sales ini sudah pensiun 

atau berhenti bekerja.

5.2. Saran

Berikut saran-saran yang bisa diberikan kepada pemilik merek Shintoeng,

1. Pemilik perlu menciptakan pembeda dari merek lainnya, misalnya 

memberikan gambar logo disetiap pencil case.

2. Menambahkan gambar-gambar karakter pada pencil case yang disukai 

anak kecil.

3. Perlunya pertimbangan yang matang dalam memilih sales apabila harus 

terjadi penggantian sales untuk kota Surabaya. Para wholesaler yang ada 

di kota Surabaya sudah sangat nyaman dengan sales saat ini karena belum 

tentu mereka cocok dengan penggantinya.

4. Membuat strategi diskon yang baik agar masalah “perang harga” dapat 

diminimalkan.

5. Pembuatan program bonus yang berbeda seperti pemberian emas, uang 

mata asing, dan lain-lain yang dapat membuat para wholesaler tertarik.

6. Melakukan promosi untuk pengguna akhir seperti yang dilakukan merek 

pesaing.

7. Memperbaiki kode produk agar lebih mudah diingat oleh para wholesaler

misalnya semua produk menggunakan kode ST atau apapun yang 

seragam.


