
Cara Sukses Berbisnis Pakaian Anak Yang Menguntungkan 

Pakaian anak merupakan sektor bisnis yang tidak ada matinya. Artinya, selama anak-anak masih gemar 

berpakaian, maka selama itu pula peluang sukses akan terbuka. Karena pakaian anak termasuk kebutuhan 

primer, tidak mungkin para orang tua membiarkan anaknya tidak memakai pakaian. Terlebih lagi, harga 

pakaian anak saat ini sudah semakin murah. Hal ini diakibatkan banyaknya pedagang pakaian anak dan juga 

banyaknya permintaan dari masyarakat.  

Usaha pakaian anak dapat dibilang sangat ramai seiring dengan banyaknya industri garmen yang berdiri di 

berbagai tempat. Mereka semua berlomba-lomba memproduksi pakaian anak  terbaik. Keamanan bahan 

pakaian serta model pakaian yang modis bagi anak menjadi perhatian utama mereka. Untuk itu, tidak ada 

salahnya jika anda mulai menekuni bisnis pakaian anak ini. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi anda yang benar-benar ingin menekuni bisnis pakaian anak 

ini.  

Tentukan Target Pasar 

Pasar adalah kunci dari keberhasilan dari suatu usaha. Termasuk dalam jenis usaha pakaian anak juga.  

Untuk menentukan target pasar anda harus melakukan survey ke tempat penjualan pakaian khusus anak 

juga. Setelah melakukan survey maka yang harus anda perhatikan adalah kekuatan konsumen dalam 

membeli pakaian anak. Target pasar untuk jenis usaha ini adalah anak-anak. Tentunya harga yang lebih 

murah akan lebih dipilih oleh orang tua anak-anak.  

Apabila anda ingin berjualan di pasar daerah, hal yang perlu anda perhatikan adalah menetapkan harga jual 

yang tidak jauh berbeda dengan pedagang lain. Bahkan, jika memungkinkan anda menjualnya dengan harga 

yang lebih murah dari mereka.  

Selain harga, yang perlu anda survey adalam model pakaian anak. Saat ini yang sedang menjadi tren adalah 

pakaian anak yang modis dan murah. Baju anak modis murah seringkali menjadi pilihan masyarakat dalam 

segala kalangan. Untuk memiliki baju anak modis yang murah ini anda bisa saja bekerjasama dengan 

produsen pakaian. Atau apabila anda bisa desain, bisa saja anda mendesain sendiri kemudian menjahitnya. 

Hal ini akan memperkecil biaya produksi dan lebih menguntungkan. 

Namun, apabila anda merasa kesulitan dalam menentukan baju anak model terbaru, anda bisa mencari 

rujukan di toko-toko yang telah lama menjual pakaian anak. Atau bisa juga anda melihat-lihat di mall-mall 

yang seringkali memajang baju anak dengan model terbaru.  

Menjual Baju Anak Dengan Harga Murah 

Untuk membuka bisnis pakaian anak, anda tidak harus menyewa tempat di mall. Terlebih lagi apabila anda 

hanya memiliki modal yang pas-pasan. Fokus menjual pakaian anak murah bisa menjadi alternatif bagi anda 

yang ingin menggeluti bisnis ini tapi tidak banyak modal. Sebab, konsumen baju anak murah tapi tidak 

murahan pun terbilang masih sangat besar. 

Untuk membuka bisnis baju anak anda bisa saja menjual di pasar daerah yang tidak membutuhkan biaya 

sewa yang besar. Atau apabila anda memiliki tempat yang cukup luas di rumah maka anda pun bisa 

memanfaatkannya menjadi toko baju anak-anak. 



Harga pakaian seringkali menjadi pilihan utama para orang tua. Pasalnya, anak-anak seringkali tidak 

menggunakan satu model baju anak dalam waktu yang lama. Karena pertumbuhan anak terbilang sangat 

cepat, maka para orang tua akan lebih sering membeli pakaian. Dan mereka akan lebih mengutamakan 

untuk membeli harga pakaian yang paling murah. Dan untuk mendapatkan harga pakaian murah, anda bisa 

bekerjasama dengan produsen untuk mendapatkan harga yang paling murah. 

Menjual Pakaian Anak Murah Secara Online 

Setelah menentukan harga jual dan target pasar, hal yang perlu anda siasati adalah berjualan online. Saat 

ini untuk menjaring konsumen yang lebih besar anda bisa memanfaatkan media internet. Untuk 

meminimalkan pengeluaran dalam hal sewa tempat, anda bisa berjualan secara online. Salah satu penjual 

pakaian anak murah adalah pintoris.com.  

Di toko baju anak tersebut terdapat banyak pilihan baju anak-anak model terbaru. Harga yang ditawarkan 

pun sangat beragam. Akan tetapi, toko tersebut sangat mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan. 

Anda bisa saja meniru toko pakaian online tersebut. Atau bekerjasama dengan cara menjadi reseller dari 

model-model yang ada di websitenya. 
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