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Era digital telah mempengaruhi lingkungan dunia usaha menjadi semakin 

dinamis, perkembangan teknologi digital mendorong industri penerbitan buku 

teks untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan era 

digital membuat tuntutan masyarakat terhadap produk penerbitan buku menjadi 

semakin tinggi, baik dari kualitas, harga, kemudahan akses dan aspek lainnya. 

Penelitian tentang strategi industri penerbitan buku teks di Indonesia  menghadapi 

era digital dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu: memetakan industri 

penerbitan buku teks nasional, menyusun strategi industri penerbitan buku teks 

nasional dalam menghadapi era digital, memberikan rekomendasi strategi bagi 

industri penerbitan buku teks nasional.  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini SWOT 

(Strength,Weakness,Opportunities,Threats), untuk dapat menyederhanakan dan 

mempercepat proses pengambilan keputusan menggunakan AHP (Analytic 

Hierarchy Process). Hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak seperti perusahaan penerbitan, industri penerbitan, pemerintah dan 

masyarakat, sebagai berikut: (1)Sebagai dasar dan masukan pada industri 

penerbitan buku teks dalam menetapkan formula strategik menghadapi era digital, 

(2)Mendapatkan formulasi startegik yang tepat  untuk pengembangan industri 

penerbitan buku teks nasional dalam era digital, (3)Meningkatkan dan 

mengembangkan industri penerbitan buku teks nasional di era digital, 

(4)Mempersiapkan industri penerbitan buku teks dalam menghadapi era digital, 

(5)Memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam  menentukan kebijakan pada  

industri penerbitan buku teks nasional. 

Hasil penelitian strategi industri penerbitan buku teks nasional  

menghadapi era digital, prioritas utamanya adalah strategi efisiensi biaya. Inovasi 

produk, transaksi dan pemasaran ke arah digital merupakan strategi selanjutnya 

yang harus disiapkan dan dilakukan.  Strategi lainnya, prioritas pada fokus dan 

diversifikasi,  selain menyiapkan produk e-book juga harus berinovasi dalam 

produk, seperti memproduksi buku cetak bundling CD-Rom, multimedia, link 

interaktif  sebagai nilai tambah. Dalam pengembangan penerbitan buku teks 

nasional ke depan kebijakan dan regulasi pemerintah harus disinergikan dengan 

industri penerbitan buku teks. 
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