
Di akhir mambaca e book ini anda bisa menjadi penjual online tanpa modal  

Empu Semprul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ide dasar melakukan Dropship adalah sama dengan melakukan penjualan Seperti Toko online, 

namun bedanya terletak pada barangnya adalah milik orang lain. 

 

Posisi di sini kiat seperti BROKER/MAKELAR dari sebuah SUPPLIER dan mendapatkan keuntungan 

dari mark up harga supplier  

Keuntungannya : 

1. Tanpa Modal, kita hanya menghubungkan orang beli dan orang jual 

2. Tidak ada deadstock/stock mati seperti penjual barang jika tidak habis jualannya ada saja 

barang sisa 

3. Tidak perlu karyawan cukup kirim order, maka barang dikirim dari pihak supplier 

Kekurangannya : 

1. Margin lebih tipis karena ada keuntungan supplier 

2. Bisa kalah jika Price War (perang Harga) 

3. Tidak punya kontrol atas barang tersebut 

Prosesnya bagaimana? 

1. Cari barang atau supplier yang menyediakan layanan jual barang secara dropship 

2. Temukan pembeli 

3. Terima uang 

4. Bayar supplier 

5. Jika ada yang beli maka supplier akan menjual dengan atas nama kita, jadi seolah olah 

barang tersebut memang dikirim dari toko online kita 

Prosesnya sederhana seperti itu 

PELAJARI! 

Saya menyarankan untuk mempelajari cara mencari uang lewat toko online di pembahasan 

sebelumnya. Pembahasan secara dropship itu hanya beda pada siapa yang memiliki barang 

dagangan tersebut, di cara dropship tidak perlu stock barang 

 



Saya mau tanya hal ini  

Apa Yang Mahal dari sebuah Online Shop? 

Jawabannya 

Reputasi 

Kenapa? 

Karena online shop yang terpercaya akan cenderung membuat orang mau beli lagi dan lagi. Sekali 

reputasi jelek maka sulit orang mau percaya pada anda lagi. Maka membuat online shop adalah 

juga membuat kepercayaan dari online shop anda sehingga orang mau beli lagi dan lagi. 

Bagaimana mendapatkan Suplier? 

 

Supplier bisa didapat dengan mencarinya pada mesin pencarian, misalnya anda mau jualan batik 

anda tinggal hubungi toko online yang jualan batik, tanyakan bisa Dropship atau tidak? 

Jika anda mau jualan kaos bola tinggal ketikan pencarian kaos bola, tanyakan toko tersebut apakah 

mau beli barang atau tidak 

Sederhana kan? 

Apa yang terjadi pada Dropship? 

Pada Dropship anda tidak memiliki kontrol pada produk Dropship tersebut 

Jadi 

Kalau supplier anda kerjanya tidak beres, curang, nakal, maka andalah yang kena masalah.  

Maka supplier yang baik adalah kunci dari jualan secara Dropship 

 

 

 

 



Bagaimana mendapatkan Dropship yang baik? 

Dropship yang baik bisa dikenali dengan reviewnya, coba lakukan ke Search engine 

Ketik nama supplier + Penipu 

Ketik nama supplier + complain 

 

Akibatnya jika suppiler ini bermasalah ada orang tidak suka ngomong jelek tentang supplier ini, saran 

saya jangan dipakai sebagai supplier kita 

- Cek lama berbisnis online, orang yang lama bisnis online artinya cukup kredibel 

- Adakah alamat jelas : Supplier dengan itikad baik mau transparan mencantumkan alamatnya, 

mencantumkan alamat adalah sebuah tanda supplier berani bertanggung jawab yang 

dijualnya legal dan berani menunjukan saya tidak e ipu loh  

- Cek lama tidaknya supplier meresponse pertanyaan muncul, supplier kurang tanggap 

biasanya lama membalas, bisa bisa barang pesanan konsumen anda lama dikirim 

SUPPLIER CURANG 

- Supplier tidak kirim barang, ini penipuan, anda bisa melakukan proses hukum, namun masalah 

belum selesai, karena anda harus tanggung jawab pada order konsumen. Jika ada supplier 

lain, kirim pakai supplier lain, jika tidak, kembalikan uang konsumen anda, jangan biarkan 

reputasi anda rusak hanya karena masalah ini, meminta maaf pada konsumen anda akan lebih 

terhormat mengakui salah dan menyelesaikan permasalahan, jangan mempermasalahkan 

supplier anda 

- Supplier yang tidak fair, mengirim atas nama tokonya sendiri. Tujuan dari Dropship adalah 

mengedepankan toko anda sebagai customer, akan tetapi bisa jadi ada saja supplier nakal, 

mengirim atas nama toko supplier atau mencantumkan kartu nama pada supplier, motifnya 

jelas adalah merebut customer anda. Jangan berbisnis lagi pada mereka yang tidak fair seperti 

ini 

Bahkan ada baiknya anda beli untuk diri anda sendiri, untuk bisa merasakan secara pribadi apakah 

supplier itu baik atau tidak  

Untuk memenangkan hati customer, maka anda perlu memberikan service yang baik. Service yang 

baik berakibat meningkatnya kredibilitas anda sebagai seorang penjual online 

Good Service : 

- Melayani Customer anda dengan ramah 

- Cepat dan tanggap 

- Kirim tepat waktu dan benar 

- Memberitahu kiriman sudah terkirim berikut nomor resi 

- Menanyakan atau konfirmasi apakah puas dengan layanan kita 

- Mengucapkan terima kasih atas order yang diberikan 

- Menggaransi kalau ada barang yang tidak seusai dan jelek tidak seperti perjanjian jual 

 

 



Apakah Dropship mengurangi kredibilitas sebagai penjual? Perlukah saya memberitahu kalau saya 

ini dropship? Bukankah bisa jadi Customer kurang percaya? 

Menjadi penjual yang baik dan beritikad baik adalah kunci kepercayaan. NYATANYA dengan mindset 

kalau 

ORANG YANG BELI DARI SAYA HARUS MERASA SENANG 

 

Maka tidak peduli anda itu seorang dropship atau pemilik barang, ujungnya orang hanya peduli 

apakah janji jualan anda tepat adanya. Jika mereka senang maka mereka bisa jadi beli lagi dan 

membeli kembali dari ada, jika mereka tidak senang mereka akan menceritakan pada banyak orang 

tntang reputasi buruk anda, jika anda berantem dengan customer anda maka urusannya bisa hukum 

bahkan ada blog khusus untuk jelekin anda. Hihihihi jadi selalu kredibel dalam menjual 

 

Demikian pembahasan tentang Dropship selamat berbisnis tanpa modal 

INTINYA : 

1. Dropship itu sama dengan model bisnis toko online (pelajari bagian tersebut) 

2. Dalam Dropship barang yang anda jual adalah punya orang lain/supplier.  

3. Reputasi pemain online adalah yang paling mahal 

4. Pilihlah supplier yang baik 

5. Lakukan review supplier curang 

6. Walau demikian jika tetap terjadi masalah, pastikan konsumen tidak dirugikan 

7. Berikan Good Service pada konsumen anda 

8. Miliki mindset kalau ORANG BELI DARI SAYA HARUS SENANG 

Selamat Jualan 

Sukses selalu Untuk Anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jika Serius mempelajari 

Facebook Marketing 
Upgrade Ilmu 

Facebook Marketing dengan bergabung pada 

STREET MARKETING CAFE 
Simak penjelasan lebih lanjut jika SERIUS 

 



 

Mengapa Member Premium ini saya 

rekomendasikan : 

1. Isinya tentang StudyCase yang works dari para pemain profesional yang menghasilkan 

ratusan juta bahkan miliaran tiap bulannya 

2. Berisi komunitas serius yang mau belajar tentang menggunakan Facebook Marketing 

sehingga menjadi LEBIH BAIK 

3. Banyak Variasi teknis dan strategi yang memungkinkan anda mencapai ratusan juta bahkan 

miliaran 

Simak materi yang diajarkan : 

 

Materi kan terus ditambah dan di-update!!! 



Jika anda Benar Benar SERIUS 
Diperlukan sekitar 3-10 tahun untuk menjadi master di bidang online marketing, bergabung 

dengan sebuah komunitas yang tepat mampu membuat percepatan bagi bisnis anda 

Investasi Untuk diri anda  

Rp1.000.000,- 

Untuk sebuah premium member yang memberikan anda percepatan tidak perlu terlalu banyak 

jatuh bangun dan trial error sebuah pendekatan 

Jika merasa mahal bayangkan ini : 

Berapa banyak yang anda dapat dari uang 1 jt? 

 

Jika disimpan di bank dengan bunga 4 % setahun hanya membuat 40.000 rupiah itu pun belum 

dipotong pajak dan uang administrasi 

 

Hanya 2.740 rupiah per hari atau setara jajan anda beli 2 potong gorengan atau secangkir kopi di 

warung selama setahun 

(Saya yakin anda tidak akan terlalu masalah)   

Keterangan lebih lanjut bisa dilihat pada  

Empusemprul.com/street Marketing Cafe 

Agankhalid.com/daftarmateri 

 

 



Ini yang akan anda dapatkan sebagai BONUS 

1. Ebook Nothing to Something  

 
 

Senilai 

Rp250.000,- 
 

Menjelaskan bagaimana sosok akun anonim bisa membuat sales tanpa modal dan network 

selama 1 bulan, bahkan mendapatkan endorsement dari Pengusaha dengan aset ratusan 

miliar, Direktur Perusahaan multinasional dan Senior Internet Marketing PADAHAL tidak 

saling kenal. 

 
 

 

 

 



2. MASTERY 

Kelas Copywriting senilai 300 rb untuk meningkatkan konversi anda dan BISA LANGSUNG 

DIPRAKTIKAN 

Contoh mereka yang sukses menerapkan ilmu copywriting : 

 

 



Pilihan ada di Tangan Anda 

 

Hanya Untuk  

yang 

 BENAR BENAR SERIUS 

Pikirkan baik baik pada diri anda 

Join Sekarang 

 

Hub saya jika minat di Facebook :  

www.Facebook.com/empusemprul 

 

http://www.facebook.com/empusemprul

