
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu bentuk teknologi informasi yang berkembang pesat sejak 

awal tahun 2000 ialah internet. Internet dapat menyediakan informasi dengan 

cepat, murah, dan dalam ruang lingkup yang sangat luas. Internet merupakan 

sarana penyedia informasi yang tidak terbatas dimana informasi terus berubah dan 

sangat dinamis. Internet juga mampu menyediakan informasi bagi semua 

pihak dengan berbagai kepentingan. 

Sekarang ini, Internet merupakan suatu hal yang penting dan mulai 

menimbulkan efek yang signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan 

jumlah pengguna internet di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.  Berdasarkan 

laporan dari Internet World Stats (IWS), jumlah pengguna internet di Indonesia 

meningkat mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Dalam  Tabel 1  dapat 

dilihat data peningkatan pengguna internet di Indonesia. 

 
Tabel 1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 

Tahun Pengguna Populasi Pengguna (%) 

2000 2,000,000 206,264,595 1.0 
2007 20,000,000 224,481,720 8.9 
2008 25,000,000 237,512,355 10.5 
2009 30,000,000 240,271,522 12.5 
2010 39,600,000 245,613,043 16.1 

Sumber: http://www.internetworldstats.com/asia/id.htm.  
Notes: The Asian Internet Statistics were updated for June 30, 2011. 

 

Adanya tren peningkatan jumlah pengguna internet tersebut berdampak 

pada bermunculnya situs-situs web yang menampilkan berbagai informasi. Situs 

web yang semakin meningkat dengan berbagai informasi yang tersedia semakin 

menjadikan internet sebagai wadah penyedia informasi global. Selain menjadi 
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media penyedia informasi yang besifat global, web juga dapat digunakan sebagai 

media komunikasi yang ideal antara individu dengan individu, individu dengan 

organisasi, individu dengan perusahaan, maupun individu dalam perusahan. 

Menurut Indrajit (2001) dari seluruh aspek kehidupan manusia yang 

terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis atau perdagangan merupakan 

sektor yang paling cepat tumbuh. Berdasarkan data dari lembaga riset 

International Data Corporation (IDC), nilai perdagangan lewat Internet di 

Indonesia sepanjang tahun 2009 mencapai US$3,4 miliar atau sekitar Rp 30 

triliun. Sangat disayangkan, di Indonesia penyedia layanan e-commerce baru 

mencapai sekitar 3% meski pengguna Internet telah mencapai sebanyak 30 juta 

orang dari 169 juta orang pengguna internet berbasis nirkabel 

(www.detikinet.com).  

Berdasarkan data lembaga riset Sharing Vision Telematics Research 

Institute, potensi pasar e-commerce atau Internet payment (transaksi 

perdagangan elektronik) di Indonesia hingga akhir tahun 2011 diprediksi akan 

mencapai Rp55 triliun. Angka tersebut naik 27,9% dari realisasi 2010 yang 

mencapai Rp43 triliun (http://bisnis-jabar.com). Potensi pasarnya terus menanjak. 

Saat ini sekitar 10% dari 45 juta pengguna Internet di Indonesia sudah berbelanja 

secara online. 

Dengan semakin tingginya minat baca masyarakat Indonesia, penerbitan 

dituntut untuk meningkatkan hasil produksinya. Hal-hal yang menjadi kendala 

bagi penerbit dalam meningkatkan hasil produksinya antara lain banyaknya buku 

yang tidak diketahui konsumen, sulitnya menyebarkan informasi produk kepada 

target pasar potensial, sulit mendapatkan pelanggan baru dan menjaga 

kesetiaan pelanggan, dan lemahnya sistem pemasaran. Perusahaan penerbitan 

merupakan perusahaan yang paling strategis dalam bisnis buku bacaan, karena 

penerbitanlah yang sebenarnya menjadi manajer buku sekaligus menjadi 
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investor buku. Sebagai manajer buku bacaan, penerbit sangat menentukan dan 

sebagai pengambil kebijakan dalam hal strategi menerbitkan buku (produksi dan 

pemasarannya). 

IPB Press sebagai salah satu perusahaan penerbitan tengah tumbuh 

menjadi penerbit terbaik di Tanah Air. Kehadiran IPB Press dalam industri 

penerbitan di tanah air dapat menjadi media untuk menambah dan memperluas 

pengetahuan pembaca, terutama dalam dunia pertanian tropika, biosains, dan 

kewirausahaan. Selama tahun 2010, IPB Press telah berhasil menerbitkan 

sekitar 100 judul buku yang bertemakan seputar dunia pertanian dan berbagai 

tema umum lainnya. Hal ini menunjukkan tingginya produktivitas IPB Press. 

Buku-buku yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2010 merupakan bagian dari 

upaya pengembangan IPB Press menjadi penerbit buku terbaik di Indonesia 

(http://www.antarajawabarat.com). 

Pada akhir tahun 2010 IPB Press berusaha melakukan pembenahan 

internal melalui mekanisme evaluasi kinerja secara menyeluruh dan kini terus 

berupaya mengembangkan kualitas dan kuantitas buku yang diterbitkan. Buku-

buku yang diterbitkan IPB Press memiliki keunggulan dalam hal kualitas cetakan 

dan isi. Selain didukung oleh rancangan yang bagus serta kualitas kertas yang 

baik, isi buku hasil cetakan IPB Press pada umumnya sangat langka ditemukan 

di pasaran. Buku-buku yang diterbitkan merupakan produk yang spesifik karena 

diterbitkan hanya yang bersifat ilmiah terutama di bidang pertanian tropika, 

biosains, teknologi, dan kewirausahaan sesuai dengan visi perusahaan. Buku-

buku tersebut merupakan produk yang sering dicari oleh kalangan tertentu 

seperti kalangan akademisi (yaitu dosen, mahasiswa, dan peneliti) dan Peneliti di 

berbagai Badan Pemerintah yang berada di berbagai daerah di Indonesia.  

Selain itu juga dibutuhkan  oleh petani, wirausaha, pecinta pertanian, dan lain 
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lain. IPB Press berharap buku-buku tersebut dapat tersebar ke berbagai daerah 

di seluruh Indonesia. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Salah satu kendala dan tantangan yang dihadapi IPB Press saat ini 

adalah sulitnya bagi mereka untuk mempromosikan dan mempublikasikan buku-

buku yang baru diterbitkan, event yang diselenggarakan, dan segala kegiatan 

operasional yang seharusnya dipublikasikan oleh IPB Press secara cepat, luas 

dan menyeluruh. Selama ini strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan 

masih mengandalkan jaringan bisnis melalui toko-toko dan distributor yang telah 

menjalin kerjasama dengan IPB Press, akan tetapi hal tersebut masih kurang 

efektif. Hal ini dikarenakan dalam mempromosikan dan memasarkan produknya 

IPB Press menggunakan X banner, neon box dan lain-lain dimana hasil 

penjualannya tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan bila dibandingkan 

dengan tanpa menggunakan atribut tersebut.  

Data pada tahun 2010 menunjukkan IPB Press mentargetkan untuk dapat 

menerbitkan 109 judul buku baru dan realisasinya hanya tercapai 88%, 

sementara itu anggaran omzet yang ditargetkan 2,5 milyar rupiah realisasinya 

hanya tercapai 78,8%. Dari hal tersebut disimpulkan diperlukan strategi lain 

dalam memperluas jaringan pemasaran dan promosi agar meningkatkan 

penjualan dan menarik para penulis untuk menerbitkan bukunya di IPB Press. 

Saat ini IPB Press sudah memiliki website yang menampilkan berbagai 

informasi mengenai produk maupun informasi mengenai perusahaan secara 

umum yang beralamat di www.ipbpress.ac.id. Akan tetapi, sejak bulan Desember 

2011 sampai saat ini website tersebut tidak aktif lagi dikarenakan adanya 

gangguan di sistemnya. Dari hasil wawancara dengan bagian pemasaran IPB 

Press website tersebut dinilai tidak begitu interaktif dengan pengunjung dan 
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pengguna media online. Hal itu dikarenakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di 

dalam situs web sangat minim hanya dapat melakukan pembelian buku saja dan 

fasilitas contact us yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pengunjung 

dengan pihak manajemen IPB Press melalui email.  

Tidak terdapat fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas online support yang 

memungkinkan pengunjung berkomunikasi langsung melalui chatting dengan 

manajemen IPB Press, fasilitas testimonial yang memungkinkan pengunjung 

berbagi pengalaman berbelanja dan mengunjungi situs web dengan pengunjung 

lain, fasilitas tatacara yang dapat membantu pengunjung memahami cara 

menggunakan situs tersebut, fasilitas kirim naskah yang memungkinkan 

pengunjung untuk mengirimkan naskahnya agar dapat diterbitkan bukunya di IPB 

Press, fasilitas sosial media facebook dan twitter yang memungkinkan 

pengunjung untuk menjalin pertemanan dan mengikuti status terbaru IPB Press, 

serta halaman untuk melihat autobiografi pengarang yang bukunya diterbitkan 

oleh IPB Press. Dari hal tersebut dirasakan perlu untuk merancang suatu aplikasi 

berbasis web yang interaktif dan menarik sehingga mampu mendukung program 

promosi dan evaluasi program pemasaran. 

Dengan semakin majunya teknologi, IPB Press dituntut untuk dapat 

memasarkan dan mempromosikan bukunya secara online, salah satunya dengan 

melalui Toko Buku Online. Dengan adanya Toko Buku Online tersebut IPB Press 

berharap dapat: (1) mempromosikan dan meningkatkan jumlah penjualan 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 Press.  

Melihat pesatnya perkembangan pemasaran melalui internet, IPB Press 

membutuhkan suatu aplikasi berbasis web Toko Buku Online yang berperan 
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sangat penting bagi bagian pemasaran Penerbit IPB Press. Selain untuk 

mempromosikan dan memasarkan buku-buku yang diterbitkannya dapat juga 

menarik minat masyarakat terutama kalangan akademisi, peneliti, pengusaha 

dan lainnya untuk menerbitkan buku, hasil penelitian, outobiografi, jurnal dan 

lain-lain di Penerbit IPB Press. Oleh sebab itu perlu dibuat sebuah rancangan 

aplikasi berbasis web Toko Buku Online yang memiliki nilai lebih dibandingkan 

website sebelumnya. Sistem aplikasi yang menarik dan nyaman bagi 

pemakainya diharapkan mampu menarik minat pengunjung untuk lebih sering 

mengunjungi situs dan membeli buku-buku yang ditawarkan dan mendapat 

masukan-masukan dari konsumen sebagai bagian dari evaluasi program 

pemasaran dan bidang-bidang lain yang relevan.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Merancang aplikasi berbasis web Toko Buku Online di PT Penerbit IPB 

Press.  

2. Membuat prototipe aplikasi Toko Buku Online sehingga dapat mendukung 

bagian pemasaran dan penjualan dalam mempromosikan dan memasarkan 

produk-produk IPB Press serta dapat menarik minat masyarakat untuk 

menerbitkan buku, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penerbit IPB Press, hasil penelitian ini akan bermanfat sebagai 

alternatif solusi IT (Information Technology Solutions) untuk kegiatan 

pemasaran buku yang cepat dan memberi kemudahan dalam bertransaksi 
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dan menjadi media promosi dalam mempromosikan buku-buku terbarunya 

dan kegiatan yang akan diselenggarakannya. 

2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk 

mengaplikasikan teori yang didapat dalam perkuliahan. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah merancang sistem aplikasi 

berbasis web dalam mengembangkan Toko Buku Online secara konseptual, 

tidak termasuk aspek finansial, aspek sosial, aspek hukum, serta 

pengimplementasian sistem secara utuh dan menyeluruh.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




