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Perkembangan pemakaian internet di Indonesia, mendorong masyarakat 

melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce). Langkah ini 
dilakukan karena lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dari 
penggunanya. Perubahan itu juga disambut baik oleh produsen dalam 
melakukan promosi dan penjualan, karena situasi ini merupakan peluang untuk 
menekan biaya produksi dan penjualan tentunya. Oleh karena itu perkembangan 
e-commerce meningkat seiring dengan perkembangan jaringan internet di 
Indonesia. 

Penerbit IPB Press merupakan perusahaan penerbitan yang menghasilkan 
produk berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan outobiografi dalam bidang 
pertanian tropika, biosains, teknologi, dan kewirausahaan. Selama ini strategi 
pemasaran dan promosi yang dilakukan terbatas pada toko-toko dan distributor 
yang dapat ditunjang dengan transportasi saja, itupun juga membutuhkan waktu 
dan resiko saat pengiriman (rusak atau hilang). Kemajuan e-commerce yang 
memanfaatkan teknologi internet, mendorong Penerbit IPB Press merubah 
strategi bisnisnya dengan membuat rancangan sistem aplikasi Toko Buku Online 
yang bekerja sama dengan jaringan Universitas IPB selaku pemilik saham 
mayoritas. Keberadaan Toko Buku Online diharapkan dapat ; (1) 
mempromosikan dan meningkatkan jumlah pembuatan buku, (2) mempermudah 
dalam memperoleh penulis dengan cara pendaftaran data diri secara online, (3) 
menambah kepercayaan konsumen, distributor, penulis dan calon penulis akan 
reputasi dari IPB Press, serta (4) mempermudah hubungan komunikasi dengan 
pihak diluar IPB ress. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk merancang sistem aplikasi 
berbasis web Toko Buku Online dan membuat prototipenya sehingga dapat 
mendukung bagian marketing dan penjualan dalam mempromosikan dan 
memasarkan produk-produk IPB Press serta dapat menarik minat masyarakat 
untuk menerbitkan buku, jurnal, hasil penelitian dan lainnya. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif yaitu dengan 
melakukan wawancara mendalam dengan para responden disertai dengan alat 
bantu kuesioner. Teknik ini dinilai sebagai teknik yang paling efektif untuk 
menggali berbagai informasi tentang Toko Buku Online. Adapun teknik 
wawancara mendalam juga digunakan untuk menganalisis kebutuhan data dan 
informasi dalam merancang sistem aplikasi pada Toko Buku Online agar sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan metode yang digunakan dalam 
merancang prototipe sistem adalah benchmarking pada situs-situs yang dinilai 
baik dan interaktif dengan penggunanya, seperti situs milik www.gramedia.com, 
www.bukabuku.com, www.kutukutubuku.com, dan sebagainya.   

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan rekayasa web dan 
pembuatan prototipe sistem aplikasi berbasis web Toko Buku Online. Adapun 
tahapan aktivitas pembangunan sistem dengan rekayasa web adalah: 1) 
perencanaan awal, 2) perancangan sistem, dan 3) evaluasi prototipe. 
Perencanaan awal dimulai dengan melakukan kegiatan formulasi yang meliputi 



kegitaan identifikasi tujuan utama, batasan-batasan dalam pengembangan 
sistem dan terakhir sarana yang akan digunakan. Setelah kegiatan formulasi 
selesai dilakukan kemudian dilakukan perencanaan web, dimana ada batasan-
batasan dalam estimasi, antara lain komponen perangkat web, jumlah 
pengembang, waktu pengembangan, dan jadwal pengembangan web. Terakhir 
yang dilakukan dalam perencanaan adalah dengan melakukan analisis yang 
terbagi menjadi empat sisi, yaitu isi informasi, interkasi, fungsional, dan 
konfigurasi. Kegiatan perancangan sistem antara lain dengan melakukan desain 
data, desain proses, desain arsitektur, desain navigasi, desain user interface. 
Kegiatan evaluasi prototipe dengan melakukan uji tes kepada responden terpilih 
untuk menilai apakah sistem yang dibangun sudah memenuhi harapan pengguna 
atau belum. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah prototipe sistem aplikasi berbasis 
web Toko Buku Online yang mempertemukan antara industri bisnis (Penerbit IPB 
Pres) dan masyarakat umum. Sistem aplikasi berbasis web Toko Buku Online 
yang dikembangkan menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat serta didukung dengan berbagai fasilitas. Jenis layanan yang 
disediakan untuk kepentingan publik diantaranya; fasilitas testimonial, halaman 
komentar buku, pemesanan produk yang ditawarkan secara online, dan lainnya.  

Berdasarkan hasil penelitian, prototipe aplikasi berbasis web Toko Buku 
Online diharapkan dapat diimplementasikan guna menunjang bagian marketing 
dan penjualan dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk IPB 
Press. Pelaksanaan implementasi sistem aplikasi berbasis web Toko Buku 
Online terdapat beberapa hal yang disarankan oleh penulis, untuk 
kesinambungan pengelolaan sistem. Adapun hal-hal yang disarankan adalah; 1) 
Aplikasi yang telah dirancang selalu dilakukan update untuk mengikuti keinginan 
dari masyarakat pengguna. 2) Perlunya aplikasi tambahan seperti forum diskusi 
agar dapat mengetahui respon dan tanggapan masyarakat terhadap produk yang 
diterbitkan oleh pihak penerbit IPB. 3) Perlunya peningkatan fungsi sistem 
informasi ke arah transaksi secara penuh, seperti fasilitas internet banking untuk 
layanan e-commerce.  
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