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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pelaku bisnis online pakaian olahraga
di Kota Surabaya kemudian membandingkannya satu dengan yang lainnya. Metode penelitian
yang dipakai adalah etnografi. Informan penelitian ini adalah pemilik usaha pakaian olahraga
online yang terdiri dari tiga tipe pengusaha, yaitu 4 orang pemodal besar, 2 orang pemodal
menengah, dan 2 orang pemodal kecil. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara
mendalam dan observasi. Wawancara mendalam kepada informan dengan menggunakan
pedoman wawancara. Data wawancara dan observasi dianalisis dengan teori strategi adaptasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelaku bisnis online pakaian olahraga sama
antara pemodal besar dan menengah yaitu memiliki jam kerja, pegawai lebih dari tiga orang,
memiliki pembagian tugas yang jelas. Pemodal kecil memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel
dan dapat melayani customer setiap saat. Strategi pelaku bisnis online pakaian olahraga adalah
pemodal besar lebih fokus pada media sosial dan aplikasi chatting karena dianggap lebih cepat
dalam mendapatkan uang tanpa piutang. Pemodal besar dan menengah juga memberikan
fasilitas pembayaran tempo kepada pembeli yang sudah dipercaya dan berlangganan. Baik
pemodal menengah dan kecil sama-sama berfokus menjual produk di toko online dan media
sosial dengan memanfaatkan fitur-fitur berbayar agar lebih mudah menjangkau calon pembeli
baru. Bagi pemodal kecil, kepercayaan pembeli dapat dibangun dengan strategi memberikan
harga jual yang murah dan ulasan-ulasan pembeli sebelumnya.

Kata kunci : pelaku bisnis online, strategi, pakaian olahraga, pemodal besar, pemodal
menengah, pemodal kecil

Abstract
This study aims to describe the strategy of online sports apparel business in Surabaya and then
compare it with each other. The research method used is ethnography. Informants of this
research is the owner of online sports clothing business consisting of three types of
entrepreneurs, namely 4 large investors, 2 medium-sized investors, and 2 small investors.
Qualitative data collection through in-depth interviews and observation. In-depth interviews
with informants using interview guidelines. Interview and observation data are analyzed by
strategy adaptation theory.
The results of this study indicate that online sports apparel business strategy is the same
between large and medium-sized investors that have hours of work, more than three employees,
has a clear division of tasks. Small financiers have more flexible working time and can serve
customers at all times. The strategy of online sports apparel business is the big financiers focus
more on social media and chat application because it is considered faster in getting money
without accounts receivable. Large and medium-sized financiers also provide temporary
payment facilities to buyers who are trusted and subscribed. Both small and medium-sized
investors are equally focused on selling products in online stores and social media by utilizing
paid features to make it easier to reach new potential buyers. For small investors, buyer
confidence can be built with a strategy to provide a low price and previous buyer reviews.

Keywords: online business, strategy, sportswear, big investor, medium investor, small investor
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Pendahuluan

Pakaian menjadi produk yang paling
dicari konsumen secara online karena
adanya faktor kebutuhan primer yang tidak
dapat diimbangi dengan ketersediaan waktu
berbelanja. Menyikapi fenomena tersebut,
dewasa ini produsen maupun pedagang
memang lebih tertarik untuk memasarkan
barang dagangannya melalui online.
Pemasaran secara online dirasa lebih dekat
dengan konsumen dan lebih efisien dalam
mempromosikan produk (mengingat begitu
praktisnya berbelanja online). Gaya hidup
memiliki badan yang bugar dan sehat
dengan berolahraga tidak lagi menjadi tabu
di masyarakat perkotaan. Berbagai
kesibukan kerja pada pagi dan siang hari,
memaksa orang kota untuk menjaga
kebugaran tubuhnya pada malam hari.
Adapun orang yang menyempatkan di
waktu senggangnya pada sore hari untuk
berolahraga. Olahraga seperti badminton,
futsal, basket, bersepeda, jalan sehat, fitness
merupakan olahraga favorit masyarakat
kota pada malam hari maupun disaat waktu
senggang. Sehingga gaya hidup ini
memunculkan kebutuhan akan pakaian
khusus olahraga, atau dengan kata lain
muncullah permintaan akan pakaian khusus
olahraga.

Hasil penelitian yang membahas
mengenai bisnis online dilakukan oleh
Pradana (2002). Peneliti mendeskripsikan
pola perdagangan dan interaksi sosial yang
terjadi pada situs www.bekas.com.
Kesimpulannya bahwa perdagangan online
mempunyai sisi positif dan negatif. Selain
itu, perkembangan teknologi informasi
membawa budaya baru dalam berinteraksi
sosial yang sebelumnya berkontak
langsung, namun pada tahun 2002 mulai
berubah menjadi berbentuk virtual.
Penelitian mengenai bisnis online
dilakukan oleh Cahya (2013). Peneliti
mendeskripsikan bagaimana model
perdagangan para pengguna
www.tokobagus.com (saat ini sudah
berganti nama menjadi OLX), baik pembeli
dan penjual, serta perilaku pengguna dalam

memanfaatkan situs TokoBagus tersebut.
Kesimpulannya didapatkan bahwa model
perdagangan pengguna situs TokoBagus
adalah half-online (bertemu-bayar) dan
full-online (transfer-kirim). Situs
TokoBagus telah menjalankan fungsinya
dengan baik, yang mana menyediakan
lingkungan transaksi yang nyaman bagi
para penggunanya, seperti proses-proses
pendaftaran pengguna, negosiasi antara
pembeli dan penjual, transaksi jual-beli,
dan filterisasi konten iklan penjual sebelum
tayang. Pramono (2015) meneliti mengenai
fungsi, pola perdagangan, dan interaksi
sosial pengguna FJB (Forum Jual Beli)
pada situs Kaskus. Kesimpulannya bahwa
pola perdagangan adalah half-online
(bertemu-bayar) dan full-online (transfer-
kirim). Selain itu terdapat fungsi
pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fungsi
timbal-balik (resiprositas terlihat dari
penjual-pembeli transaksi dengan nyaman
dan FJB Kaskus mendapatkan brand agar
lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas.

Jauh sebelum tiga penelitian
antropologi tersebut, tahun 2003 Heddy
Shri Ahimsa-Putra mengutip berbagai esai-
esai Antropologi Ekonomi di pulau Jawa
yang digarap oleh ketiga muridnya
(Sumintarsih, Sarmini, dan Destha) dengan
judul “Ekonomi Moral, Rasional, dan
Politik dalam Industri Kecil di Jawa”.
Dalam kumpulan esai para muridnya yang
begitu detail menggambarkan bentuk-
bentuk nyata aktivitas pelaku usaha skala
kecil di Indonesia khususnya Jawa dan
siasat berdagang pelaku usaha, lalu
dianalisis dengan berbagai paradigma khas
Antropologi Ekonomi, yaitu strategi
adaptasi yang mempunyai turunan etno-
science, actor-oriented,dan paradigma
pertukaran (transaksionalisme dan
strukturalisme).

Jika diperhatikan bahwa tiga
penelitan sebelumnya lebih
mengedepankan  atau lebih berfokus pada
interaksi dan pola perdagangan antar
pengguna (pembeli dan penjual). Namun
pada penelitian ini peneliti lebih tertarik
mengkaji lebih mendalam tentang budaya
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bisnis online para penjual produk pakaian
olahraga di Surabaya, yang mana dengan
perkembangan zaman saat ini yang telah
menggunakan internet sebagai alat
pemasaran dan aktivitas bisnis mereka.

Pokok permasalahan yang diteliti, yaitu :
1. Bagaimana budaya kerja pelaku bisnis
online pakaian olahraga?
2. Bagaimana siasat pemasaran produk
yang dilakukan pelaku bisnis online
pakaian olahraga di kota Surabaya?

Pendekatan yang dipakai dalam
penelitian ini adalah pandekatan pelaku
(actor-oriented) sendiri memiliki beberapa
unit analisis yang mempunyai keterkaitan
satu sama lain, antara lain : analisis
pengambilan keputusan, analisis
situasional, analisis jaringan sosial, dan
analisis transaksional atau interaksional.
Bisa dikatakan memiliki keterkaitan satu
dengan yang lainnya, oleh karena memiliki
ciri-ciri yang serupa, yaitu :
a. Berfokus pada perilaku-perilaku atau
siasat-siasat yang diambil oleh pelaku
untuk mencapai tujuan mereka.
b. Berfokus pada relasi-relasi sosial para
pelaku yang akan menjadi sebuah jaringan
dalam menghadapi permasalahan atau
mencapai tujuan mereka.
c. Berfokus juga pada bagaimana para
pelaku membangun, memelihara, dan
memanfaatkan jaringan sosial mereka.

Dengan memahami paradigma
pelaku ini, dapat dipahami proses
pembentukan suatu kebudayaan atau
masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah
unit-unit individu (Ahimsa-Putra, 2003:8).
Perilaku adaptasi (adaptasi saja) merupakan
perilaku untuk mencapai suatu tujuan,
maka siasat adaptasi merupakan rancangan-
rancangan, pedoman, petunjuk, norma-
norma dalam berperilaku mengenai apa
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
atau dapat juga berarti sebagai perilaku
yang telah diwujudkan. Penting bagi
peneliti untuk dapat memahami sistem
pengetahuan dari suatu kelompok atau

masyarakat yang ingin diteliti. Di sisi lain,
perilaku adaptasi tidak luput dari
penyelesaian masalah dan keputusan-
keputusan individu dalam mencapai tujuan
bisnisnya, oleh karena itu pendekatan
pengambilan keputusan (decision-making
approach) tidak boleh terpisah dari proses
berbisnis itu sendiri.

Pendekatan pengambilan keputusan
dapat dijelaskan oleh teori Bailey dalam
Ahimsa (2003) tentang politik sehari-hari
atau “small politics”, yang mana teori ini
mempunyai hubungan dengan kehidupan
sehari-hari. Salah satu pokok permasalahan
dalam penelitian ini yaitu strategi dagang
pebisnis online pakaian olahraga Surabaya,
mempunyai cara-cara tertentu dalam
memperdagangkan produk yang dimiliki.
Lain level bisnis lain juga cara-cara atau
usaha dalam memasarkan produk
dagangan, dalam mensiasati bagaimana
produk dagangannya dapat laku terjual.
Siasat-siasat manipulatif inilah yang dapat
dikatakan sebagai sisi politik aktor usaha
guna mendapatkan keuntungan maksimal
secara finansial. Tujuan meraih keuntungan
maksimal ini memunculkan usaha untuk
memainkan “permainan sosial” dan cara
untuk memenangkan kompetisi.

Permainan sosial dalam masyarakat
yang berlangsung terus-menerus pada
akhirnya akan menemukan pola aturan-
aturan tertentu. Bailey dalam Ahimsa
(1969:275) bentuk perjuangan pelaku
politik hakekatnya didasari oleh suatu
pedoman aturan-aturan tertentu. Secara
sadar maupun tidak sadar, para pelaku
melakukan pedoman tersebut guna
mencapai tujuan yang diinginkan.
Menurutnya terdapat dua macam aturan,
yaitu aturan normatif dan aturan pragmatis.

Metode
Metode yang digunakan peneliti

mampu menjawab permasalahan dan tujuan
penelitian dengan baik. Tahap awal dalam
memfokuskan penelitian ini adalah dengan
melaksanakan pengamatan yang bersifat
grand tour observation. Istilah grand tour
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observation mengacu pada pengalaman
yang diperoleh oleh peneliti dalam
pelaksanaannya pada tahap awal (Spradley,
1997:110). Penjajakan dalam obyek
penelitian dipakai untuk memperhatikan
unsur-unsur penting dan detail dari konteks
sosial yaitu suasana budaya masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti mengkategorikan istilah
pemodal besar, menengah, dan kecil
berdasarkan informasi informan mengenai
omzet yang diterima tiap bulannya.

Tipe pebisnis Omset rata-rata
per bulan

Pemodal besar >400 jt

Pemodal menengah 80 jt < x < 400jt

Pemodal kecil < 80 jt

Sumber : peneliti

Dari keterangan tabel di atas, dapat
disimpulkan bahwa pelaku usaha yang
masuk dalam kategori pemodal besar ialah
yang memiliki omset penjualan lebih dari
empat ratus juta rupiah setiap bulannya.
Pemodal menengah yang memiliki omset
penjualan antara delapan puluh juta sampai
dengan empat ratus juta rupiah setiap
bulannya. Sedangkan pemodal kecil
memiliki omset di bawah delapan puluh
juta rupiah setiap bulannya.

Budaya kerja pelaku bisnis online
pakaian olahraga berbeda-beda bergantung
pada skala modal yang dimilikinya yaitu
pemodal besar, menengah dan kecil. Cara
kerja pemodal besar bisnis pakaian
olahraga, masing-masing memiliki rutinitas
jam efektif bekerja yang berbeda-beda.
Tiga informan melakukan aktivitas usaha di
rumah pribadi dan satu informan di toko
(ruko). Dua diantaranya memiliki jam
efektif bekerja enam hari dalam seminggu
dengan delapan hingga sembilan jam
perharinya. Serta ada juga yang memiliki
jam efektif bekerja tujuh hari dalam
seminggu dengan lama bekerja sembilan

jam per harinya. Pemodal besar ini
memiliki banyak pegawai yang berbeda-
beda. Namun hal yang sama dari keempat
informannya yaitu, masing-masing
pegawai tersebut telah memiliki job desk
nya masing-masing. Sedangkan pemiliknya
lebih fokus pada tugas pemasaran,
hubungan dengan klien dan keuangan.

Sebagai importir produk pakaian
olahraga tiga dari empat pemodal besar
memiliki beberapa permasalahan manakala
terjadi sidak (penyitaan barang), maka
pelaku usaha bekerja sama dengan pihak
ekspedisi untuk mengirim dengan cara
mencicil paket miliknya ke gudang pihak
kurir lokal, tidak dalam satu pengiriman.
Kesamaan lainnya terdapat dalam cara
penjualan kepada pembeli yang dirasa
dapat dipercaya dengan sistem pembayaran
tempo. Pemodal besar tidak terlalu
berfokus dalam berjualan di toko online
(marketplace) melayani pembeli ecer.
Mereka lebih berfokus melayani pembeli
toko atau reseller yang rajin order dan
berjualan melalui media chatting seperti
Whatsapp. Pemodal besar lebih
mengedepankan transaksi uang cash
dibanding berjualan di marketplace yang
akan menimbulkan piutang usaha dan
mengganggu cash flow usaha mereka.

Untuk pelaku bisnis pemodal
menengah penghasilan, aset, koneksinya
diketahui tidak sebesar pemodal besar.
Meskipun demikian, dari penghasilan
bisnis pakaian olahraga ini sudah lebih dari
cukup untuk memenuhi kebutuhan dan
melanjutkan bisnis dengan adanya
perputaran modal. Waktu kerjanya relatif
sama dengan pemodal besar yaitu enam
hari dalam seminggu dengan lama sembilan
jam per harinya. Pemodal menengah
melakukan aktivitas usahanya di rumah
sanak saudara dan rumah pribadi. Pegawai
yang dimiliki tidak lebih dari duabelas
orang tetapi lebih dari tiga orang, yang
masing-masing memiliki tugas masing-
masing. Siasat dagang yang biasa dilakukan
oleh pemodal menengah tidak jauh berbeda
dengan pemodal besar, memberikan
pembayaran tempo kepada pembeli
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terpercaya mereka, mencari reseller-
reseller kecil, aktif memposting produk,
membayar iklan premium di media sosial
Instagram dan marketplace seperti
Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Selain
itu, untuk menghindari perang harga
dengan pesaing sejenis di marketplace,
pemodal menengah menggunakan siasat
untuk membuat akun toko online atau
media sosial online lain dengan nama toko
yang berbeda, isi produk sama saja namun
harga yang berbeda. Diharapkan tidak ada
pesaing lain yang ingin memasuki pasar
yang sudah dimiliki oleh pemodal
menengah.

Sedangkan pemodal kecil ada dua
jenis, yaitu pelaku bisnis yang memiliki
stok produk dagangan yang sedikit maupun
freelance. Pelaku bisnis pemodal kecil ini
ada yang menjadikan bisnis pakaian
olahraga ini sebagai sumber penghasilan
utama dan ada juga yang menjadikannya
sebagai pekerjaan sampingan. Pemodal
kecil ini tidak menggunakan pegawai
karena dalam menjalankan pekerjaannya
dapat dilakukan secara mandiri oleh dirinya
sendiri. Jam kerja fleksibel dan kalau
melayani pembeli di tempat tinggal pribadi
seperti kos. Stok produk yang masih kurang
variasi disimpan bersamaan dengan tempat
tinggal informan, bukan di gudang tertentu.

Pemodal kecil memiliki dua cara
dalam menjalankan bisnisnya, cara
pertamanya yaitu dengan membeli barang
kepada pihak pemasok lalu menjadikannya
stok dagangan (meski dalam jumlah dikit).
Cara kedua menjadi makelar sebagai
reseller atau dropshipper dengan
memanfaatkan sosial media (Instagram,
Whatsapp) serta marketplace (Shopee,
Tokopedia dan Bukalapak) agar seolah-
olah nampak oleh pembeli bahwa toko
tersebut terpercaya dan memiliki stok
dagangan. Meskipun harga jual ecer toko
online sudah ditetapkan oleh pemasok serta
reputasi yang belum bisa dipercaya oleh
calon pembeli, pemodal kecil dalam
usahanya untuk mendapatkan order
bersiasat ’menggiring customer ke media
chatting pribadi pelaku usaha. Harga jual

yang murah diberikan oleh pelaku untuk
menarik minat customer agar membeli
padanya. Selain itu foto-foto screenshoot
ulasan atau testimoni dari pembeli
sebelumnya dianggap sebagai senjata
utama untuk mendapatkan kepercayaan
calon pembeli. Tidak jarang pula, pemodal
kecil melakukan praktik pemalsuan ulasan
produk menggunakan akun lain miliknya.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan terkait dengan budaya dan
siasat pelaku usaha maka dapat
disimpulkan dalam tabel berikut :
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Tipe Budaya kerja Bentuk strategi dagang

Pemodal besar 1. Aktivitas usaha di ruko atau pertokoan dan

rumah pribadi serta mempunyai gudang untuk

stok produk.

2. Memiliki jam kerja khususnya bagi

pegawai dari senin sampai dengan sabtu

delapan hingga sembilan jam sehari.

3. Pegawai lebih dari sepuluh orang dengan

pembagian tugas masing-masing

4. pemilik usaha tidak banyak mengurus

operasional usaha, pemilik hanya fokus pada

pembelian produk, keuangan, dan pemasaran.

1. Memberikan pembayaran tempo kepada pembeli

terpercaya

2. Mencari reseller-reseller kecil, namun target

utamanya adalah toko-toko (pemodal menengah)

3.Menggiring calon pembeli untuk bertansaksi

secara langsung di media chatting online agar dapat

membeli produk dari pemasok secara tunai

4. bekerjasama dengan pihak ekspedisi untuk

produk impor agar dikirimkan bertahap.

Pemodal

menengah

1. Aktivitas usaha di ruko atau pertokoan dan

rumah pribadi serta mempunyai gudang untuk

stok produk.

2. Memiliki jam kerja khususnya bagi

pegawai dari senin sampai dengan sabtu

delapan hingga sembilan jam sehari.

3. Pegawai lebih dari tiga orang  dengan

pembagian tugas masing-masing

4. pemilik usaha masih ikut mengurus

operasional usaha meskipun tidak seluruhnya

(terbatas) serta termasuk pembelian produk,

keuangan, dan pemasaran.

1. Memberikan pembayaran tempo kepada pembeli

terpercaya

2. Mencari reseller-reseller kecil

3. Aktif memposting produk di berbagai media

online.

4. Membayar iklan premium di media sosial

Instagram dan marketplace

5. Membuat banyak akun toko online atau akun

sosial media
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Pemodal kecil 1. Aktivitas usaha tidak terbatas tempat.

Beberapa pemodal kecil memiliki stok

produk namun sedikit, beberapa lainnya tidak

memiliki stok produk.

2. Jam kerja fleksibel, tidak terbatas waktu

kerja.

3. Pegawai kurang dari tiga orang.

4. Pemilik usaha aktif mengurus operasional

usaha dan berusaha mengcover seluruh

pekerjaan operasional usaha mulai dari terima

orderan sampai pengiriman produk ke

pelanggan.

1. Aktif memposting produk di berbagai media

online.

2. Membayar iklan premium di media sosial

Instagram dan marketplace

3. Membuat banyak akun toko online atau akun

sosial media

4. Membuat ulasan-ulasan baik yang asli maupun

palsu mengenai produk yang diperdagangkan

5. Menggiring calon pembeli untuk bertansaksi

secara langsung di media chatting online agar dapat

membeli produk dari pemasok secara tunai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa
antara tiga kategori pelaku usaha untuk
budaya kerja tidak berbeda jauh yang
membedakan adalah adanya pembagian
tugas, tempat dan waktu kerja. Selain itu,
para pelaku usaha mempunyai cara-cara
tertentu guna mencapai tujuan utamanya
berdagang yaitu keuntungan yang
maksimal baik dengan cara normatif
maupun pragmatis.

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan terkait dengan budaya dan
strategi pelaku usaha maka dapat
disimpulkan bahwa budaya kerja pelaku
bisnis online pakaian olahraga berbeda-
beda bergantung pada skala modal yang
dimilikinya yaitu pemodal besar, menengah
dan kecil. Cara kerja pemodal besar bisnis
pakaian olahraga, masing-masing memiliki
rutinitas jam efektif bekerja yang berbeda-
beda. Tiga informan melakukan aktivitas
usaha di rumah pribadi dan satu informan di
toko (ruko). Dua diantaranya memiliki jam
efektif bekerja enam hari dalam seminggu
dengan delapan hingga sembilan jam
perharinya. Serta ada juga yang memiliki
jam efektif bekerja tujuh hari dalam
seminggu dengan lama bekerja sembilan
jam per harinya. Pemodal besar ini
memiliki banyak pegawai yang berbeda-
beda. Namun hal yang sama dari keempat
informannya yaitu, masing-masing

pegawai tersebut telah memiliki job desk
nya masing-masing. Sedangkan pemiliknya
lebih fokus pada tugas pemasaran,
hubungan dengan klien dan keuangan.

Sebagai importir produk pakaian
olahraga tiga dari empat pemodal besar
memiliki beberapa permasalahan manakala
terjadi sidak (penyitaan barang), maka
pelaku usaha bekerja sama dengan pihak
ekspedisi untuk mengirim dengan cara
mencicil paket miliknya ke gudang pihak
kurir lokal, tidak dalam satu pengiriman.
Kesamaan lainnya terdapat dalam cara
penjualan kepada pembeli yang dirasa
dapat dipercaya dengan sistem pembayaran
tempo.

Pemodal besar tidak terlalu
berfokus dalam berjualan di toko online
(marketplace) melayani pembeli ecer.
Mereka lebih berfokus melayani pembeli
toko atau reseller yang rajin order dan
berjualan melalui media chatting seperti
Whatsapp. Pemodal besar lebih
mengedepankan transaksi uang cash
dibanding berjualan di marketplace yang
akan menimbulkan piutang usaha dan
mengganggu cash flow usaha mereka.

Untuk pelaku bisnis pemodal
menengah penghasilan, aset, koneksinya
diketahui tidak sebesar pemodal besar.
Meskipun demikian, dari penghasilan
bisnis pakaian olahraga ini sudah lebih dari
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cukup untuk memenuhi kebutuhan dan
melanjutkan bisnis dengan adanya
perputaran modal. Waktu kerjanya relatif
sama dengan pemodal besar yaitu enam
hari dalam seminggu dengan lama sembilan
jam per harinya. Pemodal menengah
melakukan aktivitas usahanya di rumah
sanak saudara dan rumah pribadi. Pegawai
yang dimiliki tidak lebih dari duabelas
orang tetapi lebih dari tiga orang, yang
masing-masing memiliki tugas masing-
masing.

Strategi dagang yang biasa
dilakukan oleh pemodal menengah tidak
jauh berbeda dengan pemodal besar,
memberikan pembayaran tempo kepada
pembeli terpercaya mereka, mencari
reseller-reseller kecil, aktif memposting
produk, membayar iklan premium di media
sosial Instagram dan marketplace seperti
Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Selain
itu, untuk menghindari perang harga
dengan pesaing sejenis di marketplace,
pemodal menengah menggunakan strategi
untuk membuat akun toko online atau
media sosial online lain dengan nama toko
yang berbeda, isi produk sama saja namun
harga yang berbeda. Diharapkan tidak ada
pesaing lain yang ingin memasuki pasar
yang sudah dimiliki oleh pemodal
menengah.

Sedangkan pemodal kecil ada dua
jenis, yaitu pelaku bisnis yang memiliki
stok produk dagangan yang sedikit maupun
freelance. Pelaku bisnis pemodal kecil ini
ada yang menjadikan bisnis pakaian
olahraga ini sebagai sumber penghasilan
utama dan ada juga yang menjadikannya
sebagai pekerjaan sampingan. Pemodal
kecil ini tidak menggunakan pegawai
karena dalam menjalankan pekerjaannya
dapat dilakukan secara mandiri oleh dirinya
sendiri. Jam kerja fleksibel dan kalau
melayani pembeli di tempat tinggal pribadi
seperti kos. Stok produk yang masih kurang

variasi disimpan bersamaan dengan tempat
tinggal informan, bukan di gudang tertentu.

Pemodal kecil memiliki dua cara
dalam menjalankan bisnisnya, cara
pertamanya yaitu dengan membeli barang
kepada pihak pemasoklalu menjadikannya
stok dagangan (meski dalam jumlah dikit).
Cara kedua menjadi makelar sebagai
reseller atau dropshipper dengan
memanfaatkan sosial media (Instagram,
Whatsapp) serta marketplace (Shopee,
Tokopedia dan Bukalapak) agar seolah-
olah nampak oleh pembeli bahwa toko
tersebut terpercaya dan memiliki stok
dagangan.

Meskipun harga jual ecer toko
online sudah ditetapkan oleh pemasok serta
reputasi yang belum bisa dipercaya oleh
calon pembeli, pemodal kecil dalam
usahanya untuk mendapatkan order
berstrategi ’menggiring customer ke media
chatting pribadi pelaku usaha. Harga jual
yang murah diberikan oleh pelaku untuk
menarik minat customer agar membeli
padanya. Selain itu foto-foto screenshoot
ulasan atau testimoni dari pembeli
sebelumnya dianggap sebagai senjata
utama untuk mendapatkan kepercayaan
calon pembeli. Tidak jarang pula, pemodal
kecil melakukan praktik pemalsuan ulasan
produk menggunakan akun lain miliknya.
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