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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia terus meningkat. 

Peningkatan dapat dilihat melalui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per 

kapita sebesar 13,9 % dari tahun 2000 hingga 2013 (BPS 2014). Menurut survey 

yang dilakukan oleh Yuswohady,terjadi fenomena c3000yaitu tumbuhnya 

konsumen kelas menengah baru.Terminologi c3000 diambil dari ambang 

batas produk domestik bruto (PDB) per kapita suatu negara yang akan mencapai 

akselerasi perkembangan ekonomi.Pada tahun 2011, konsumen kelas menengah 

dengan kriteria pengeluaran US$ 2-20 per hari telah mencapai 134 juta jiwa atau 

lebih dari 50% penduduk Indonesia(Palupi 2012).  Masyarakat kelas menengah 

adalah masyarakat dengan kelas sosial ekonomi antara kelas pekerja dan kelas 

atas.Biasanya yang termasuk dalam kelas menengah adalah para profesional, 

pekerja terampil, serta manajemen bawah dan menengah.Menurut studi Bank 

Dunia, kalangan kelas menengah terbagi dalam empat kelas. Pertama, kelas 

menengah dengan pendapatan US$ 200-400 atau Rp 2,6-5,2 juta per bulan. Kedua, 

kelas menengah dengan pendapatan US$ 400-600 atau  Rp 5,2-7,8 juta per bulan. 

Ketiga, kelas menengah dengan pendapatan US$ 600-1000 atau Rp 7,8-13 juta per 

bulan serta golongan menengah berpendapatan US$ 1000-2000 atau Rp 13-26 juta 

per bulan (Kemenkeu 2015). 

Munculnya fenomena c3000, secara garis besar dipicu oleh dua aspek utama. 

Aspek pertama adalahmeningkatnya pendidikan konsumen yang menjadikan 

mereka lebih berpengetahuan, beradab, melek teknologi, berwawasan global, 

sadar kesehatan, dan peduli lingkungan. Aspek kedua adalahmeningkatnya daya 

beli yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan bersih per bulan yang 

telah dikurangi biaya-biaya penting. Rata-rata pendapatan sisa masyarakat kelas 

menengah Indonesia mencapai sepertigadari total pendapatan (Sidiq 2013). Dalam 

hal pendidikan anak, masyarakat kelas menengah juga menginginkan yang terbaik. 

Pada usia di bawah delapan tahun, pendidikan dapat diperoleh melalui kegiatan 

bermain.Setiap anak suka bermain dan bermain sudah menjadi kebutuhan bagi 

seorang anak.Mainan edukatif menjadi solusi bagi keinginan orang tua dan 

kebutuhan anak, serta bermanfaat untuk menstimulasi kemampuan dan potensi 

anak. Mainan edukatif dapat terbuat dari kayu, plastik,dan kain.Kayu merupakan 

paling awet untuk dan paling baik dalam melatih motorik anak dibandingkan jenis 

bahan lainnya. 

Pelaku industri mainan edukatif kayudi Indonesia adalah usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM).Industri mainan edukatif adalah industri padat karya, 

sehingga dibutuhkan keterampilan khusus untuk dapat memproduksi mainan 

edukatif. Meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah membuat permintaan 

mainan edukatif semakin tinggi. Sementara jumlah mainan edukatif kayu yang 

mampu dihasilkan oleh produsen di Indonesia sangat terbatas. Masih terdapat 

kesenjangan antara permintaan dan penawaran tersebut (Gambar 1).  
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Sumber: Anonim 2010; Anonim 2010; Ladjar 2015; Munir 2013: Primus 2015; SWA 2015;   

Wibowo 2012; World Bank 2016 (diolah) 

Gambar 1Permintaan dan penawaran mainan edukatif kayu di Indonesia 

 

CV Omocha Toys adalah UMKM yang sudah tujuh tahun memproduksi 

mainan dan alat peraga edukatif dari kayu. Pemilik CV Omocha Toys menyadari 

bahwa banyak orang tua khususnya dari masyarakat kelas  menengah yang 

mencari mainan yang dapat melatih kecerdasan dan kreatifitas anak. Saat ini CV 

Omocha Toys mampu memproduksi mainan edukatif sebanyak 39.000 mainanper 

tahun. Angka ini melebihi rata-rata produksi yang ada di dalam industri mainan 

edukatif kayu. Namun jumlah permintaan mainan edukatif kayu di Indonesia 

mencapai 2 juta per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 

peluang peningkatan penjualan bagi CV Omocha Toys.   

 

Perumusan Masalah 

Permintaan mainan edukatif kayu terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah dan jumlah kelahiran bayi di 

Indonesia. Bisnis mainan edukatif kayu juga semakin berkembang. Para produsen 

mainan edukatif kayu juga terus meningkatkan kapasitas produksi setiap tahunnya 

(Gambar 2).  

 
Sumber: Anonim 2010; Anonim 2010; Ladjar 2015; Munir 2013; SWA 2015(diolah) 

Gambar 2Kapasitas produksi produsen mainan edukatif kayu di Indonesia 
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Dari data di atas diketahui bahwa jumlah kapasitas produksi mainan 

edukatif kayu di Indonesia masih belum mencukupi untuk memenuhi semua 

permintaan yang ada. CV Omocha Toys sebagai salah satu harus mampu melihat 

peluang dan bersaing di dalam industri mainan edukatif kayu. Dibutuhkan strategi 

peningkatan daya bagi CV Omocha Toys. Berdasarkan identifikasi masalah 

tersebut, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana kemampuan bersaing CV Omocha Toys di pasar dalam negeri ? 

2. Bagaimana alternatif strategi peningkatan daya saing CV Omocha Toys di 

pasar dalam negeri ? 

3. Bagaimana rancangan strategi yang tepat bagi CV Omocha Toys dalam upaya 

peningkatan daya saing di pasar dalam negeri ? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari pertanyaan penelitian di atas, dapat diuraikan bahwa tujuan penelitian 

adalah: 

1. Menganalisis kemampuan bersaing CV Omocha Toys untuk pasar dalam 

negeri 

2. Membuat alternatif strategi peningkatan daya saing CV Omocha Toys unruk 

pasar dalam negeri 

3. Menyusun rancangan strategi usaha yang tepat bagi CV Omocha Toys dalam 

upaya peningkatan daya saing di pasar dalam negeri 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini selain sebagai syarat kelulusan, namun juga sebagai gambaran 

strategi bagi pelaku UMKM mainan edukatif kayu yaitu CV Omocha Toys untuk 

meningkatkan daya saing. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dibatasi pada UMKM yang memproduksi mainan edukatif kayu, 

dengan studi kasus pada CV Omocha Toys.Penelitian ini untuk mengetahui 

tingkat persaingan CV Omocha Toys dan merumuskan strategi peningkatan daya 

saing yang sesuai. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 

 

 Bisnis mainan mainan edukatif kayu seperti yang dijalankan oleh CV 

Omocha Toys banyak didominasi oleh UMKM.Menurut Undang-Undang No 20 

Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset 

maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah 




