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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Online Shop Pixie by Cynthia 

Pixie by Cynthia adalah sebuah online shop yang di dirikan oleh Cynthia 

Kartikasari pada pertengahan tahun 2008. Pixie by Cynthia di bidang fashion 

yang menjual pakaian dengan tipe kaos dari berbagai macam merk yang biasa 

di gunakan sehari-hari. Pixie by Cynthia hanya menjual produk wanita saja, 

pada tahun 2012 pernah mencoba menjual produk untuk pria namun 

pendapatan yang di dapatkan tidak sebanyak dalam menjual produk fashion 

wanita sehingga di berhentikan. 

Pixie by Cynthia berlokasi di Kampung Bubutan nomor 51, Semarang. 

Kaos yang di pasarkan oleh Pixie by Cynthia ada berbagai macam ukuran yaitu 

all size (bisa untuk ukuran S-L, LD 86-90cm), bigsize (untuk ukuran XL, LD 

100 cm) dan supersize (untuk ukuran XXL , LD 110cm). Kaos yang dipasarkan 

lebih banyak yang berbahan cotton karena lebih nyaman digunakan sehingga 

lebih mudah untuk dipasarkan. 

Pixie by Cynthia sesungguhnya memiliki pangsa pasar yang luas , namun 

karna ongkos kirim yang kurang terjangkau maka calon pembeli lebih memilih 

toko dengan ongkos kirim yang terjangkau. Pixie by Cynthia memiliki reseller 

yang membantu dalam memasarkan produknya. Reseller Pixie by Cynthia 

lebih banyak berasal dari daerah Jawa. Reseller yang berdomisili di daerah 

Semarang dapat mengambil barang di rumah Cynthia langsung atau dapat 
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dikirim menggunakan jasa expedisi atau ojek online. Sedangkan reseller yang 

berasal dari luar Semarang , barang di kirim menggunakan jasa expedisi yang 

mempunyai ongkos kirim yang terjangkau. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini yaitu pemilik Pixie by Cynthia yang 

bernama Cynthia Kartikasari. Wanita yang pada bulan Februari tahun ini berusia 

33 tahun ini menjalankan bisnis online nya setelah menyelesaikan studi S1 di 

Universitas Surabaya pada tahun 2007. Cynthia merintis usahanya pada 

pertengahan tahun 2008 dengan modal yang cukup kecil yaitu Rp 500.000,00, 

pada mulanya ia juga menjadi reseller terlebih dahulu setelah ia mengumpulkan 

hasil keuntungannya yang sudah lumayan banyak ia mencoba membeli beberapa 

produk yang dijadikan sebagai stock produk pertama yang siap di rumahnya. 

 

4.3 Faktor-Faktor Dalam Berbisnis Online 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik Pixie by 

Cynthia terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk 

berbisnis online adalah fitur internet, modal relatif kecil, pangsa pasar luas, dan 

kemudahan dalam melakukan transaksi. Peneliti akan meneliti faktor-faktor apa 

yang mempengaruhi Cynthia Kartikasari untuk menjalankan bisnis online yang 

sudah berjalan selama kurang lebih delapan tahun. 
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1. Fitur Internet 

Adanya fasilitas internet seperti jejaring sosial, website, e-commerce yang 

dapat dijadikan sebagai lahan usaha. Sekarang siapapun bisa berbisnis online 

dengan biaya yang murah serta mudah hanya dengan menggunakan 

smartphone, tanpa harus mempunyai toko atau tempat berjualan resmi.  

 

Tabel 4.1 Fitur Internet 

Faktor-faktor Berbisnis 

Online 

Jawaban Responden 

A. Media apa saja yang 

Anda gunakan dalam 

menjalankan bisnis 

online? 

B. Mengapa Anda 

memilih media – 

media tersebut dalam 

berbisnis online? 

A. Instagram, Shoppe, dan Tokopedia. 

 

 

 

B. Karena mudah diakses oleh orang-

orang sehingga mendapatkan banyak 

pembeli. 

Sumber : Data primer diolah (2017) 

Media yang digunakan Pixie by Cynthia dalam menjalankan bisnis online 

antara lain Instagram, Shoppe, dan Tokopedia. Alasan responden menggunakan 

media Instagram adalah Pixie by Cynthia dapat melakukan berbagai cara promosi 

dengan sangat mudah. Misalnya, dengan menggunakan hashtag, menggunakan 

jasa endorsement, atau juga metode paid promote atau shout for shout program. 
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Kemudahan yang ditawarkan Tokopedia juga menjadikannya media yang cepat 

menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Memposting foto, mengikuti, 

mengomentari, memberi like, hingga searching sesuai hashtag pun dapat 

dilakukan dengan sangat mudah. Kemudian Shopee menghadirkan fitur `Live 

Chat` dan free ongkir yang menjadikannya berbeda dengan perusahaan e-

commerce lainnya. Lewat fitur Live Chat ini, pembeli bisa langsung berbicara 

dengan penjual untuk bisa nego barang yang hendak dibeli dan mendapatkan 

subsidi ongkir 100% ke tujuan manapun. Jadi melalui fitur-fitur tersebut membuat 

Pixie by Cyntia bisa mendapatkan banyak pembeli. 

Fasilitas internet pada saat ini mudah diakses oleh pembeli. Artinya fitur 

internet tersebut mudah diakses dan digunakan oleh siapa saja. Misalnya dalam 

membuat akun Instagram, Shoppe, dan Tokopedia, seseorang hanya tinggal 

memasukkan email atau nomor telepon saja, dia sudah bisa menggunakan fitur 

tersebut untuk berjejaring sosial. Fitur yang tersedia dapat diakses oleh siapa saja 

dan kapan saja tanpa mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Setiap online 

shop bisa menggunakan fitur internet untuk menawarkan dan mempromosikan 

barang, berhubungan dengan konsumen, merespon setiap pertanyaan dari pembeli. 

Dengan adanya fitur internet, bisnis online shop sangat  mendukung kelancaran 

bisnis online shop mempunyai berbagai macam pilihan yang sangat membantu 

seseorang dalam menjalankan sebuah bisnis online.  
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Gambar 2. Instagram Pixie by Cynthia 

 

 

Gambar 3. Shopee Pixie by Cynthia 
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Gambar 4. Tokopedia Pixie by Cynthia 

 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa fitur internet merupakan 

faktor yang mempengaruhi seseorang berbisnis online shop. Media sosial 

dalam fitur internet sangat menguntungkan karena mendatangkan banyak 

pembeli. Fitur internet mendukung berjalannya bisnis online. 

 

2. Modal Relatif Kecil 

Ketika kita memulai bisnis online untuk pertama kalinya, kita akan sadar 

bahwa modal untuk menjalankan bisnis online jauh lebih kecil daripada  

membuka bisnis offline.  

Untuk menentukan besar kecilnya sebuah modal kita bisa 

memperhitungkannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”). 

 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57a0564242382/node/81/pp-no-29-tahun-2016-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57a0564242382/node/81/pp-no-29-tahun-2016-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas
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Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut 

dalam Anggaran Dasar. Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan 

total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar 

sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. 

Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan “nilai nominal 

yang murni”. Mengenai modal dasar, Pasal 32 UU mengatur sebagai berikut 

(www.perumnas.co.id) : 

(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan 

jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan 

modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Sejalan dengan pengaturan perubahan modal dasar pada Pasal 32 ayat (3) 

UU PT di atas, modal dasar PT yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 50 juta ini 

kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”). 

Dengan melihat peraturan di atas, maka kita bisa melihat bahwa ketika kita 

memulai bisnis online untuk pertama kalinya, kita akan sadar bahwa modal untuk 

menjalankan bisnis online jauh lebih kecil daripada  membuka bisnis offline. 

Modal utama yang dibutuhkan untuk terjun di bisnis online adalah laptop, 

http://www.perumnas.co.id/
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57a0564242382/node/81/pp-no-29-tahun-2016-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57a0564242382/node/81/pp-no-29-tahun-2016-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas
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komputer, telepon seluler dan koneksi internet pada umumnya sudah digunakan 

dan dimiliki dalam kehidupan sehari-hari sebelum berjalannya bisnis online. 

 

Tabel 4.2  Modal Relatif Kecil 

Faktor-faktor Berbisnis Online Jawaban Responden 

A. Berapakah modal yang Anda 

keluarkan untuk membangun 

bisnis online ? 

 

 

 

B. Bagaimanakah cara atau tips Anda 

dalam menjalankan bisnis online 

dengan modal kecil ? 

Apakah Anda menjalankan bisnis 

offline go online? 

A. Modal pertama yang 

dikeluarkan pertama kali oleh 

Pixie by Cynthia kurang lebih 

Rp 500.000. Modal ini 

bersumber dari tabungan 

pemilik. 

B. Lebih selektif dalam memilih 

produk yang akan dipasarkan.  

Tidak, saya tidak menjalankan 

bisnis offline go online. 

Sumber : Data primer diolah (2017) 

Modal yang dikeluarkan Pixie by Cynthia pertama kali untuk membangun 

bisnis online adalah sebesar Rp 500.000. Uang ini berasal dari tabungan 

pribadi si pemilik, yang dikumpulkannya dari uang jajan. Pixie by Cynthia 

percaya walaupun dengan modal yang sedikit, tetapi dengan pengaturan yang 

baik, bisnis online bisa berjalan dengan baik pula. 
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Sejak pertama kali berdiri, Pixie by Cynthia memang berbentuk online 

shop. Bukan bisnis offline go online. Pixie by Cynthia mengaku dalam 

menjalankan bisnis online tidaklah mudah, ia harus lebih selektif dalam 

memilih produk yang akan dipasarkan karena berhubungan dengan usaha 

jangka panjang. Alasan mengapa pemilihan produk harus selektif agar produk 

tersebut bisa dibeli kembali oleh konsumen, dalam arti impulse buying 

(pembelian ulang) agar tidak terjadi stock menumpuk, agar penjual tidak 

mengalami kerugian. Selain itu, produk yang dipilih harus berkualitas, 

mempunyai nilai jual serta mencerminkan harganya. Jadi agar konsumen 

merasa puas dengan produk yang dibelinya. Selain itu agar tidak terjadi stock 

menumpuk, yang menyebabkan penjual harus memberikan discount terhadap 

barang yang dijualnya. 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa modal yang digunakan Pixie 

by Cynthia untuk berbisnis online tergolong relatif kecil untuk ukuran sebuah 

bisnis. Modal yang digunakan dalam membuka sebuah bisnis online dapat 

dikatakan berjumlah sedikit, baik dalam bentuk barang ataupun uang 

sehingga seseorang yang tidak mempunyai modal pun bisa membuka sebuah 

bisnis online. Selain itu dengan modal sebesar Rp 500.000, Pixie by Cynthia 

bisa membeli beberapa barang dagangan sebagai modal awalnya untuk 

berjualan. Bisnis online shop dapat dikerjakan dari rumah, dan tidak terlalu 

membutuhkan biaya operasional yang tinggi seperti bisnis offline.  

 Handphone , kuota internet , dan koneksi internet merupakan modal utama 

dalam berjalannya bisnis online , ketiga modal tersebut pada umumnya sudah 
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digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebelum berjalannya sebuah bisnis 

online. 

 

3. Pangsa Pasar Luas 

Pada saat menjalankan bisnis online, pangsa pasar yang di dapatkan 

seharusnya luas karena dengan adanya internet para calon pembeli dapat 

mengakses , mencari , dan memilih toko online yang di sukai.  

Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang 

yang mencerminkan golongan menurut ciri khasnya , seperti usia,jenis 

kelamin, lokasi , tingkat pendapatan.  

Saat ini sudah banyak hal yang membantu kita dalam mengembangkan 

pangsa pasar kita , seperti promo yang di berikan oleh pihak-pihak pendukung 

berjalannya bisnis online seperti Shopee yang memberikan free ongkir dengan 

minimal pembelian tertentu atau Tokopedia yang memberikan diskon 

pembelian minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu juga 

adanya berbagai macam expedisi yang bersaing untuk menawarkan harga 

yang terjangkau. Di dalam kota, kita juga mempunyai jasa ojek online yang 

bisa membantu kita dalam mengirimkan barang kepada calon pembeli seperti 

GOJEK , GRAB , dan TeknoJEK. 
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Tabel 4.3  Pangsa Pasar Luas 

Faktor-faktor berbisnis online Jawaban Responden 

A. Bagaimana segmen pasar Anda dalam 

menjalankan bisnis online ? 

 

 

B. Apakah Pixie by Cynthia mempunyai 

konsumen dari luar kota ? 

 

 

 

C. Apakah Pixie by Cynthia mempunyai 

konsumen dari luar negeri ? 

 

D. Berapa jumlah konsumen yang sudah 

anda dapatkan dalam berbisnis online ? 

 

E. Apakah Pixie by Cynthia mempunyai 

reseller dalam menjalankan bisnis 

online ? 

A. Segmen pasar yang dipilih Pixie by 

Cynthia adalah kalangan remaja 

yang berusia 18 – 24 tahun dan 

dewasa yang berusia 25 – 34 tahun.    

 

B. Pixie by Cynthia mempunyai 

konsumen dari luar kota. Rata-rata 

konsumen yang paling banyak di 

dapatkan adalah kota  Jakarta dan 

Surabaya. 

 

C. Pixie by Cynthia tidak melayani 

pengiriman hingga luar negeri. 

 

 

D. Kurang lebih 1.000 orang. Tetapi 

yang menjadi pelanggan tetap Pixie 

by Cynthia sekitar 200 orang. 

 

E. Pixie by Cynthia mempunyai 

beberapa reseller aktif sebanyak 20 

orang. 

Sumber : Data primer diolah (2017) 
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Segmen pasar yang dipilih Pixie by Cynthia adalah kalangan remaja (usia 

18-24 tahun) dan dewasa (25-34 tahun). Kenapa memilih segmen pada usia ini, 

karena pada usia ini seseorang membutuhkan produk dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya. Psikologis seorang pada usia ini ingin terus mencoba sesuatu 

yang baru, sehingga cenderung memiliki perilaku konsumtif. Selalu ingin 

membeli dan banyak menggunakan produk yang baru, sehingga bisa menjadi 

konsumen potensial bagi Pixie by Cynthia. Sebagai gambaran, di usia ini 

seorang remaja dan dewasa telah memiliki perilaku konsumtif, maka ia akan 

terus menerus berkeinginan untuk membeli barang-barang yang ia inginkan. 

Untuk memenuhi keinginannya, orang tersebut harus mengeluarkan uang untuk 

membeli barang tersebut. 

Konsumen yang didapatkan Pixie by Cynthia hanya berasal dari area Jawa 

saja, contohnya Semarang , Jakarta , dan Surabaya  karena ongkos yang perlu di 

keluarkan untuk mengirim barang sampai ke tangan customer kurang terjangkau. 

Pixie by Cynthia juga tidak melayani pengiriman ke luar negeri, dikarenakan 

pemilik tidak mempunyai banyak waktu dan hanya beberapa ekspedisi yang bisa 

melayani pengiriman ke luar negeri seperti JNE dan POS Indonesia. 

Pixie by Cynthia juga mempunyai reseller yang aktif menjual produknya. 

Reseller yang ada diberikan harga yang lebih murah dibandingkan konsumen 

yang hanya membeli secara satuan. Syarat reseller yang ditetapkan Pixie by 

Cynthia adalah melakukan pembelian minimal 5 pcs untuk produk dengan jenis 

yang sama. Keuntungan yang bisa didapatkan reseller ini ialah mendapatkan 
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harga lebih murah, yaitu di bawah 20% dari harga yang ditawarkan ke 

konsumen. 

 

 

Gambar 5. Persentase Jumlah Pengikut Pixie by Cynthia 

 

 

Gambar 6. Lokasi Pengikut Pixie by Cynthia 

Sumber : Data primer diolah (2017) 
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Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa jaringan internet yang 

tanpa batas dan mendunia akan mempermudah jalan seseorang untuk 

membangun sebuah bisnis online untuk mendapatkan pembeli dari segala 

penjuru dunia. Salah satu kelebihan dari bisnis online shop adalah luasnya 

jangkauan pasar. Bisnis online menjangkau pasar yang lebih luas 

dibandingkan toko offline, karena dengan adanya jaringan internet, semua 

orang di daerah dan negara manapun bisa mengaksesnya baik melalui blog, 

website maupun jejaring sosial. 

Saat memiliki bisnis online, akan memiliki pasar yang jauh lebih luas 

daripada sekadar toko offline yang pasarnya terbatas pada satu wilayah 

tertentu.  Hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan pasar yang lebih 

luas baik yang berasal dari pasar domestik maupun pasar luar negeri. Artinya, 

jaringan online memungkinkan kita untuk menarik pembeli tidak hanya 

dalam satu wilayah saja. 

Dengan adanya bisnis online, dapat membantu pemasaran bisnis yang 

dijalankan sehingga jangkauan pasar lebih luas mencakup semua daerah 

bahkan sampai ke negara lain. Namun karena keterbatasan Pixie by Cynthia 

seperti ongkos kirim yang kurang terjangkau harganya , pilihan expedisi yang 

di gunakan dalam proses pengiriman terbatas Pixie by Cynthia tidak bisa 

memanfaatkan faktor pangsa pasar luas , calon pembeli ataupun reseller 

hanya berasal dari daerah Jawa saja. 
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4. Kemudahan Dalam Bertransaksi 

Transaksi bisa dilakukan dimana saja dengan menggunakan fitur-fitur 

yang sudah disediakan serta adanya akses internet yang cepat yang 

menguntungkan kedua belah pihak. 

Tabel 4.4 Kemudahan Dalam Bertransaksi 

Faktor-faktor Berbisnis Online Jawaban Responden 

A. Apakah dalam 

mengakses akun 

perbankan Anda 

mengalami 

kesulitan? 

 

 

B. Berapakah frekwensi 

dalam seminggu Anda 

melakukan transaksi 

bisnis online? 

 

C. Jenis transaksi seperti 

apakah yang sering Anda 

lakukan ? 

A.  Tidak. Pixie by Cynthia tidak 

mengalami kesulitan dalam 

mengakses akun perbankankarena 

fasilitas yang disediakan mudah 

digunakan seperti m-banking, e-

banking. 

 

B. Sekitar 70 kali dalam seminggu atau 

10 kali dalam sehari. 

 

 

 

C. Transaksi yang sering Pixie by 

Cynthia lakukan adalah m-banking 

dan i-banking. 

Sumber : Data primer diolah (2017) 
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Pixie by Cynthia sering  melakukan  transaksi perbankan seperti m-

banking  dan i-banking. Frekuensinya sekitar 70 kali dalam seminggu. Namun, 

Pixie by Cynthia tidak mengalami kesulitan dalam mengakses akun perbankan. 

 

Gambar 7. Internet Banking Bank BCA 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat pada saat ini 

hampir sebagian besar mempunyai akun perbankan, akun perbankan saat 

inipun dapat diakses menggunakan internet sehingga dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja tanpa harus repot-repot datang ke bank. Bank yang 

digunakan oleh Pixie by Cynthia adalah Bank BCA. Pixie by Cynthia tidak 

mengalami kesulitan dalam mengakses akun perbankan karena fasilitas yang 

disediakan mudah digunakan. Tersedia menu-menu yang disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen. Antar menu juga dibagi lagi menjadi sub menu, yang 

menjadikan pembeli dan penjual bisa bertransaksi dengan mudah. Baik saat 

bank tutup atau kondisi di luar sedang hujan, konsumen bisa melakukan 

transaksi uang dengan segera. 



39 

 

Karena tidak perlu repot datang ke bank, maka Pixie by Cynthia bisa 

menggunakan sebanyak apapun fasilitas perbankan tersebut. Dalam sehari 

Pixie by Cynthia bisa menggunakannya sekitar 10 kali dan dan seminggu 

sekitar 70 kali transaksi. Karena tidak dibatasi, frekuensi penggunaan bisa 

digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Jenis transaksi yang sering digunakan Pixie by Cynthia adalah m-banking 

dan i-banking. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh 

bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagi fitur yang 

ada pada ponsel pintar (smartphone). Fitur ini dapat Anda akses melalui dua 

cara. Pertama adalah dengan menggunakan aplikasi dengan cara mengunduh 

aplikasi layanan mobile banking di app-store yang disediakan pada smartphone 

yang dimiliki. Cara kedua adalah dengan mengakses melalui menu provider. 

Namun hanya ada beberapa provider yang menyediakan layanan mobile 

banking. Seperti salah satu contohnya adalah mobile banking BCA yang dapat 

diakses melalui provider Indosat, XL, dan Telkomsel. Sedangkan Internet 

Banking atau i-banking adalah salah satu aktivitas perbankan yang dilakukan 

nasabahnya melalui fasilitas internet. Cara ini diciptakan oleh bank untuk 

melayani kebutuhan nasabah agar lebih nyaman bertransaksi dimanapun 

mereka berada. Cara menggunakan i-banking adalah kita haruskan login ke 

situs milik bank bersangkutan. Setelah melalui pendaftaran dan melalui 

beberapa proses (termasuk nomer rekening, pin ATM, dan lain-lain) kita akan 

diberikan “kode rahasia” untuk diaktifkan ke ATM bank terdekat dengan 

mengunakan kartu ATM. Jika semua sudah diverifikasi, barulah kita bisa 

http://www.halomoney.co.id/kartu-kredit/best-deals


40 

 

mengunakan i-banking langsung dari komputer atau smartphone melalui 

website bank tersebut. Melalui internet banking atau m-banking, penjual bisa 

mengecek dan memverifikasi langsung secara real time apakah ada uang 

masuk ke rekening penjual atau tidak. Setelah penjual telah memastikan ada 

uang masuk, maka penjual bisa segera mengirim barang atau jasa yang dijual 

ke alamat yang diberikan. Pixie by Cynthia tidak perlu menghabiskan waktu 

seharian hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya di bank. I-banking dapat 

menghemat waktu, saat Pixie by Cynthia sedang bekerja, di mobil, atau pun di 

rumah, dapat tetap melakukan transaksi. 
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Tabel 4.5 Rekapitulasi Jawaban Responden 

No Variabel Kesimpulan 

1. Fitur Internet Dalam menjalankan bisnis online, fitur internet sangat 

memberi pengaruh yang besar. Karena fitur internet 

merupakan media promosi utama dalam berbisnis online. 

Tanpa fitur internet Pixie by Cynthia tidak bisa 

menjalankan bisnis online. 

2. Modal Realtif 

Kecil 

Modal Pixie by Cynthia tergolong kecil karna selain tidak 

perlu menyewa tempat atau tidak perlu membayar pegawai 

, modal utama seperti handphone , kuota internet , ataupun 

koneksi internet sudah digunakan Cynthia dalam kehidupan 

sehari-hari sebelum menjalankan bisnis online. 

3. Pangsa Pasar 

Luas 

Pangsa pasar dalam berbisnis online pada umumnya luas 

bisa sampai luar pulau ataupun luar negeri , namun karna 

ongkos kirim yang kurang terjangkau calon pembeli atau 

reseller Pixie by Cynthia hanya ada di sekitar area Jawa 

saja. 

4. Kemudahan 

dalam transaksi 

Kemudahan dalam melakukan transaksi membuat Pixie by 

Cynthia melakukan transaksi sebanyak 10x transaksi dalam 

sehari atau 70x transaksi dalam seminggu dengan 

menggunakan e-banking maupun m-banking. 

Sumber : Data primer diolah (2017) 


