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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Saat ini teknologi telah menjadi salah satu sumber utama perubahan dunia. 

Teknologi telah membuat perusahaan menemukan dan memperkenalkan produk 

baru di pasar (Muhammad 2008). Pada saat yang sama, teknologi juga menjadi 

penyebab keluarnya barang dari pasar karena telah kadaluwarsa. Penyebabnya 

adalah jarak antara masa inkubasi teknologi dan komersialisasinya semakin 

pendek. Oleh karena itu, teknologi dapat dengan mudah mempengaruhi struktur 

pasar dan kinerja perusahaan. 

Begitu pula, perkembangan teknologi turut berpengaruh terhadap industri 

penerbitan buku. Secara bertahap namun pasti industri penerbitan mengalami 

adaptasi menuju ekosistem baru dalam ranah industri buku. Hal ini terjadi pada 

Ensiklopedia Britanica, setelah bertahan selama 244 tahun, mereka mengakhiri 

edisi cetak bervolume 32 dan beralih ke edisi digital seperti wikipedia (Tempo 

2012) 

Tidak hanya pada penerbitan, perubahan teknologi tersebut juga merambah 

pada toko buku yang menjadi saluran distribusi mereka.Toko-toko buku besar di 

dunia mulai tidak hanya menyediakan versi cetak, melainkan juga sudah 

menawarkan versi digitalnya (Ardiansyah 2012). 

Toko buku Borders yang memiliki 399 toko di seluruh penjuru dunia dan 

sebagian besar di AS juga merasakan perubahan tersebut. Mereka telah menutup 

seluruh toko bukunya karena tidak mampu bersaing dengan pesaing terberatnya, 

yaitu Amazon yang telah lebih dulu masuk ke dalam industri digital. Toko buku 

Barnes & Noble, sebagai salah satu distributor buku terbesar di Amerika Serikat 

juga menutup toko bukunya (Sanburn 2011). Padahal, jaringan toko buku yang 

telah berdiri sejak akhir abad 19 tersebut memiliki hampir 750 toko di seluruh 

Amerika Serikat.  

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Association of American Publisher 

(AAP) tahun 2011 menyatakan bahwa Barnes & Noble telah menderita kerugian 

US$ 69 juta dari pendapatan US$ 7,1 miliar. Pada tahun yang sama, penjualan 

buku elektronik justru mengalami peningkatan yaitu sebesar US$ 90,2 juta 

dibandingkan dengan buku cetak yang hanya sebesar US$ 81,3 juta (Rachman 

2011). 

Berdasarkan hasil riset, saat ini telah terjadi pergeseran kebiasaan dalam 

membaca buku. Kehadiran e-book yang di-bundling dengan perangkat seperti 

handphone dan PC tablet sudah menjadi alternatif pada saat membaca buku. 

Namun, bukan berarti masa buku cetak sudah selesai, sebab sebagian e-reader 

juga masih ke perpustakaan dan toko buku untuk membeli buku cetakan (Tempo 

2013). 

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Ikatan Penerbit Indonesia 

(IKAPI), pertumbuhan pasar buku tumbuh sebanyak 6% (per tahun) sepanjang 

tahun 2007-2012. Namun, mulai tahun 2012-2014, pertumbuhan pasar buku mulai 
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menurun hanya sekitar 2%. Di satu sisi, penjualan buku digital meskipun tumbuh 

tetapi masih kurang dari 2% pada pasar buku secara keseluruhan. 

Saat ini, ada 1.317 penerbit terdaftar sebagai anggota Ikatan Penerbit 

Indonesia (IKAPI). Di antara penerbit itu, hanya 94% yang tercatat sebagai 

penerbit aktif. Keseluruhan penerbit adalah penerbit swasta dan hanya satu 

penerbit yang tercatat sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yaitu Balai 

Pustaka. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia juga 

menjalankan aktivitas penerbitan (university press) sebagai unit pelaksana teknis 

atau juga unit bisnis. 

Sepanjang tahun 2015, berdasarkan data dari toko buku Gramedia, 

penjualan di toko buku relatif tidak tumbuh. Bahkan pihak toko buku secara 

bertahap juga mulai mengurangi ruang display buku, dan memperluas space untuk 

produk lain seperti stationary, office equipment, dan merchandise. Beberapa 

penerbit yang tidak mampu bertahan, mulai mengurangi bahkan merumahkan 

karyawannya. Banyak penerbit yang merampingkan struktur organisasinya salah 

satunya Gramedia Group, juga mulai bertranformasi pada konten digital seperti 

Balai Pustaka, atau beralih memproduksi stationary dan merchandise (Mizan 

Group). 

Perubahan yang terjadi dalam industri penerbitan juga dirasakan oleh 

penerbit Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (PT. PPSN) yang biasa 

dikenal penerbit Puspa Swara. PT PPSN adalah kelompok penerbitan yang berada 

di bawah kelompok Bina Swadaya atau Trubus Group yang produknya terdisplay 

terdisplay di toko buku seluruh Indonesia dengan brand 9 penerbit yaitu Puspa 

Swara, Kaysa Media, Media Pusindo, Pustaka Bunda, Kriya Pustaka, Kata Media, 

Puspa Populer, Puspa Indria, dan Kanaya. Saat ini, produk penerbit Puspa Swara 

sebagian besar didistribusikan oleh PT Niaga Swadaya yang merupakan 

perusahaan distribusi di dalam kelompok Bina Swadaya atau Trubus Grup.  

Dalam tiga tahun terakhir, penjualan di PT. Pustaka Pembangunan Swadaya 

Nusantara relatif tidak tumbuh bahkan mengalami penurunan. Padahal, 

pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2012 berada di kisaran 20%-

30% setiap tahunnya. Penurunan, penjualan selama tiga tahun terakhir ini dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Pertumbuhan omzet dan eksemplar terjual buku PT.PPSN dari 2011-2015 

Petumbuhan 2012 : 2011 2013 : 2012 2014 : 2013 2015:2014 

Omzet  (%) 23 5 -7 -9 

Exemplar (%) - 4 -9 -4 -29 

 

Ashurst dan Hodges (2010) menyatakan bahwa keberhasilan suatu 

organisasi bergantung kepada kemampuannya untuk beradaptasi dan melakukan 

transformasi. Hanya organisasi-organisasi yang mempunyai kemampuan tersebut, 

yang tetap bertahan.  

Untuk itu, dalam menghadapi persaingan dan perubahan yang terus akan 

terjadi, PT. Pustaka Pembangungan Swadaya Nusantara perlu mengambil 

langkah-langkah strategis agar mampu bertahan dan berkembang. Tantangan yang 

tidak ringan berupa perubahan teknologi, kapitalisasi toko buku, dan posisi tawar 

produk mengharuskan terobosan dalam upaya penjualan dan produksi. Langkah-
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langkah strategis tersebut perlu dilakukan untuk kelangsungan hidup perusahaan 

di masa mendatang. 

Perumusan Masalah 

Penerbit PPSN sebagai salah satu penerbit nasional yang memiliki core 

competence di bidang konten, saat ini telah memiliki hampir 4000 konten buku. 

Konten tesebut dengan beragam tema dan kemasan, mulai tema kesehatan, craft, 

fashion, rumah, interior, bahasa, edukasi, anak, hingga religi. 

Penerbit PPSN dituntut untuk melakukan inovasi produk dan mencari 

terobosan bisnis agar dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia 

penerbitan. Hal ini sesuai dengan visi penerbit menjadi perusahaan penerbitan 

yang diakui unggul dalam menyediakan pengetahuan praktis dan inspiratif secara 

nasional dan internasional. 

Dalam rangka penguatan fondasi bisnis ke depan sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan, penerbit PPSN terus melakukan pengembangan bisnis. 

Pengembangan yang dilakukan antara lain digitalisasi konten buku, penguatan 

divisi tripose (unit fotografi dan pengembangan produk), dan e-commerce. 

Pengembangan bisnis ini merupakan suatu langkah terobosan yang 

dilakukan oleh penerbit Puspa Swara untuk mengantisipasi adanya perubahan 

faktor eksternal dan internal perusahaan. Pada sisi eksternal, seiring dengan 

perkembangan teknologi, animo masyarakat untuk mengakses informasi dengan 

perangkat komputer dan multimedia semakin meningkat. Hal ini membuka 

peluang baru untuk pengembangan konten baru dalam bentuk multimedia. Di 

samping itu, kapitalisasi toko buku buku yang mulai bergeser ke produk lain serta 

posisi tawar produk buku yang semakin berkurang membuat penerbit harus 

melakukan inovasi. Pada sisi internal perusahaan, industri perbukuan saat ini 

sedang mengalami stagnasi bahkan penurunan yang berimbas pada revenue 

penjualan buku di penerbit PPSN. Kondisi ini membuat penerbit PPSN berupaya 

keras untuk mengurangi ketergantungan revenue hanya dari penjualan buku versi 

cetak. 

Dengan perubahan yang terjadi di industri penerbitan, maka Penerbit Puspa 

Swara perlu merumuskan strategi yang tepat agar dapat bersaing dan terus 

berkembang menghadapi persaingan dan kondisi industri yang senantiasa 

berubah.  

Berdasarkan ha-hal tersebut maka permasalahan yang harus dijawab dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apa saja faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi 

perusahaan? 

2. Apa strategi bisnis bagi PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (PPSN) 

untuk mencapai keunggulan besaing di masa mendatang? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalis faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi 

perusahaan. 
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