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BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di zaman sekarang ini semakin pesat. Sehingga 

memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dari informasi tersebut. Selain dari 

perpustakaan kita dapat memperoleh informasi tersebut dari internet, toko buku, taman bacaan maupun 

dari media-media lainnya. Semua bisa kita manfaatkan untuk memperoleh data maupun informasi yang 

kita butuhkan.

Perpustakaan merupakan instansi nirlaba yang bisa kita manfaatkan untuk menggali informasi 

sebanyak-  banyaknya.  Akan  tetapi  perpustakaan  juga  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya 

dukungan, campur tangan dan fasilitas lainnya seperti internet dan toko buku.

Internet dan toko buku mempunyai peran dan fungsi yang tak kalah penting dari perpustakaan. 

Internet merupakan media pencari innformasi yang instan, sedangkan toko buku merupakan sumber 

informasi yang merupakan lembaga yang berkecimpung dalam dunia bisnis yang bertujuan utamanya 

yakni untuk memperoleh laba/ keuntungan. Akan tetapi pada intinya lembaga-lembaga tersebut tak lain 

bertujuan untuk menyebarkan informasi dan sebagai sumber informasi.

Dalam penyediaan informasi yang bisa digunakan oleh user atau pengguna,  lembaga-lembaga 

tersebut membutuhkan kerjasama atau jaringan khusus untuk menjalin kerjasama dalam memperoleh 

maupun menyebarluaskan informasi. Baik Secara eksternal maupun internal. Dalam laporan ini kami 

mengambil  tema mengenai  kerjasama yang dilakukan oleh suatu lembaga tertentu.yakni  kerjasama 

dalam memperoleh koleksinya dan penyebarannya.

Kami dalam hal ini mengambil sasaran sebuah Toko Buku, yakni “Toko Buku Glaxy Media”. 

Toko Buku Galaxy Media ini merupakan toko  buku yang menyediakan koleksi lengkap novel dan 

komik

Dengan data yang kami kumpulkan rasanya cukup untuk menguraikan seputar toko buku ini 

dan mengenai kerjasamanya dengan pihak lain.

 



 

B.     RUMUSAN MASALAH

Dari sekilas uraian diatas dapat diketahui permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini :

a.       Bagaimana gambaran umum mengenai toko buku Galaxy Media?

b.      Apa system kerjasama yang dilakukan dan apa sarananya?

c.       Bagaimana dengan penerapan teknologi di Toko buku Galaxy Media tersebut?

d.      Faktor apa saja yang menghambat dan mendorong kerjasamanya?

 

C.    TUJUAN DAN MANFAAT

Ø  Tujuan dilakukannya survey di Toko Buku Glaxy Media :

a.       Untuk mengetahui sekilas tentang berdirinya

b.      Untuk mengetahui kerjasama yang dikalkukan toko Buku Galaxy Media.

c.       Untuk  mengatahui  sarana  dan  metode  apa  yang digunakan  toko buku Galaxy Media  dalam 

kerjasamanya.

d.      untuk mengatahui penerapan TI dalam proses pengolahan buku di toko buku Glaxy Media

e.       untuk mengetahui jumlah koleksi dan jenis koleksi yang dijual di toko buku Galaxy Media

f.       untuk mengatuhui factor penghambat serta pendorong kerjasama tersebuit.

 

Ø  Manfaat :

a.      Dapat menerapkan teori kerjasama yang dilakukan oleh toko buku Glaxy Media di lapangan.

b.      Menambah wawasan dan pengatahuan.

c.       Mendapatkan pengalaman khusus menganai proses kerjasama serta penjualan buku dari  toko 

buku Galaxy Media.



BAB II

PEMBAHASAN

A.    Gambaran Umum Toko Buku Galaxy Media

Toko buku Galaxy Media merupakn toko buku yang menyediakan komik dan novel. Toko buku 

ini terletak dijalan Gejayan no.11 dengan nomer telepon ( 0274) 547421. Tempatnya sangat strategis 

sehingga mudah dijangkau dari berbagai kalangan. Toko buku Galaxy Media ini berdiri sendiri atau 

dengan kata lkain tidak memiliki cabang, seperti kebanyakan toko buku lainnya.

Toko  buku  ini  mempunyai  8  karyawan  yakni  5  karyawan  laki-laki  dan  5  orang  karyawan 

perempuan.  Disini  bagian  kepengurusannya tidak ada  pembagian kerja  secara  spesifik.  Kedudukan 

karyawan ditoko buku ini sama semua. Baik bagian inventarisasi,  penataan buku di rak, pemegang 

kursi kassa, pengepakkan buku jika akan dikirim dan lain sebagainya, semua dikerjakan bersama-sama 

yang  pada  intinya  pekerjaan  tersebut  dilakukan  oleh  masing-masing  karyawan,  mana  yang  bisa 

dikerjakan dan tidak sedang mengerjakan pekerjaan lain, karyawan lakukan tanpa harus ada pembagian 

kerja yang spesifik dan jelas.

Layanan jam buka pada toko buku ini yakni setiap hari dari jam 08.30 sampai jam 21.00 malam. 

Sedangkan  untuk  system  jam  kerja  karyawan  yakni  terdapat  2  shif,  shif  yang  pertama  dari  jam 

08.30-17.30 dan shif yang kedua mulai dari jam 12.00 – 21.00.

Untuk jenis koleksi toko buku ini 99% nya beruoa komik dan novel, yang selebihnya berupa 

majalah. Majalah yang dijualpun juga majalah tertentu saja, seperti ;m majalah bola, majalah saji, Nova 

donal bebek dan sejenisnya.



 

Toko buku Galaxy Media memang merupakan toko buku yang khusus menyediakan koleksi 

komik dan novel. Bahkan toko buku ini pernah mendapatkan pengahargaan sebagai toko buku komik 

dan novel terlengkap di Yogyakarta. Koleksi-koleksinya tersebar di berbagai wilayah nusantara, sebab 

toko buku ini telah mempunyai dan menjalin kerjasma yang luas, pemesannya pun mudah dan dapat 

dilakukan secara langsung ke toko tersebut ataupun melalui pemesanan.

Selain kegiatan di  dalam toko tersebut,  toko buku ini  juga sering mengikuti  berbagai  ivent 

pameran-pameran  buku,  misalnya  ;  bookfair,  Ikap,  dan  masih  banyak  lagi.  Namun,  tidak  semua 

tawaran pameran diikuti oleh toko buku Galaxy Media ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut, diantaranya ialah karena situasi yang tidak mendukung dan juga melihat persaingan harganya. 

Jadi initnya totko buku Galaxy Media ini hanya mengikuti pemeran apabila kondisi dan pemasarannya 

sesuai.

Mengenai  pengadaan  koleksi  toko  buku  galaxy  Media  bekerjasama  dengan  penerbit  dan 

percetakan, koleksi yang sudah di pesan oleh Glaxy media langsung dikirim, dan jika ada buku yang 

tidak sesuai akan di Retur dengan jangka waktu 10 hari dari hari pembelian.

a.       Pemilik  :  Antonius Andy Setiawan

 

b.      Alamat di : jln Gejayan no.11 - Jogjakarta

 

c.       Gambaran PerusahaanToko Buku Galaxy Media menyediakan segala macam buku terutama 

komik.

Tersedia komik baru dengan segala macam judul, dan juga menyediakan ratusan judul komik 

2nd / bekas yang sudah dipak (1 judul terdiri dari beberapa seri dijadikan satu set) maupun yang 

eceran / cabutan.

Untuk keterangan lebih lanjut dan pemesanan, silahkan hubungi :

Kantor Galaxy Media telp/fax (0274) 547421

atau ke Andi 081328217239 / 085727857205 / 08179435119

alamat di : jln Gejayan no.11 - Jogjakarta



BBM: 20d4ceb1

YM : atx_and7@yahoo.com

===============

Rekening Bank :

BCA Cab.Sudirman Jogja 0371783309 a/n Antonius Andy Setiawan

Mandiri Cab.Jogja 1370004448409 a/n Antonius Andy Setiawan

Toko Buku Galaxy Media menyediakan segala macam buku terutama komik.

Tersedia komik baru dengan segala macam judul,  dan juga menyediakan ratusan judul komik 

2nd / bekas yang sudah dipak (1 judul terdiri dari beberapa seri dijadikan satu set) maupun yang 

eceran / cabutan.

 

d.      Misi:

Memudahkan pelanggan mencari judul-judul komik yang baru terbit maupun yang sudah lama 

tidak terbit.

Produk:

Segala macam judul komik terbaru

Untuk keterangan lebih lanjut dan pemesanan, silahkan hubungi :

Kantor Galaxy Media telp/fax (0274) 547421

atau ke Andi 081328217239 / 085727857205 / 08179435119

Ø  BBM: 20d4ceb1

Ø  YM... 

Ø  Halaman Facebook:

http://www.facebook.com/galaxy.media

http://jogjaprov.go.id/

Ø  Situs Web:

http://www.galaxykomik.com

http://www.galaxykomik.com/
http://jogjaprov.go.id/
http://www.facebook.com/galaxy.media


e.       Strukrur Bagan Organisasi :

Struktur Organisasinya terdiri dari 2 bagian, yaitu :

Pimpinan / atasan

Administrasi

Karyawan

System Buka : setiap hari pukul 08.30 – 21.00 WIB

 

B.     Sstem Kerjasama yang dilakukan Toko Buku Galaxy Media

Suatu  lembaga  tidak  dapat  berjalan  lancer  tanpa  adanyasuatu  system kerjasama  yang  baik. 

Begitu  pula  dengan  Toko  Buku  Galaxy Media  ini,  kerjasama  yang  dilakukan  sangat  berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup toko buku ini. Kerjasama yang dilakukan terutama ialah dalam bidang 

penyediaan Bahan yang akan di jual, dalam hal ini yakni koleksi buku, Novel, komik, dan majalah. 

Baik dari pihak penerbit maupun percetakan.

Selain  dari  segi  penyediaan,  kerjasama  yang  dilakukan  diantaranya  dalam  pemasaran  dan 

pendistribusiannya.

Wujud Kerjasama dari Toko Buku Galaxy Media ini diantaranya adalah bekerjasama dengan :

1.      Penerbit-  penerbit  lain,  diantaranya  dengan  penerbit  terkenal  di  Indonesia  ;  Elex, 

Travel, MnC, Gagas, Media, Serambi, Gastan, BIP, bahkan hamper semua penerbit.

2.      Percetakan di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta, seperti Gramedia.

3.      Bekerjasama dengan Taman Bacaan yang berada di seluruh Indonesia.

4.      Kerjasama dengan seluruh Rental buku di seluruh Yogyakarta.

5.      Mengikuti berbagai pameran buku.

Hal – hal yang ditempuh Galaxy Media dalam memperluas jaringan, diantaranya ialah dengan 

membuat  jejaring  social  berupa  Facebook,  twitter,  maupun  Kaskus  untuk  menarik  konsumennya. 

Dengan  Facebook  tersebut,  karyawan  Glaxy  Media  mempromosikan  buku-buku,  komik  ataupun 

novelnya yang hits ( terbaru ). Dari sanalah, konsumen dari mana saja bisa menjangkau dan menerima 

informasi yang di promosikan oleh Toko Buku Galaxy Media dengan mudah. Sehingga Taman bacaan 

serta pelanggan dapat memesan secara langsung koleksi di Toko Buku Galaxy Media tersebut secara 



langsung melalui media internet (online ) dengan praktis dan mudah. Selain itu Toko Buku Galaxy 

Media juga menggunakan via telepon atau faxsimile yang akan dilayani selama jam kerja.

Toko Buku Galaxy Media ini  melayani  permintaan/pembelian buku dari  seluruh wilayah di 

Indonesia.  Semua permintaan  akan dilayani  tepat  waktu  dan proses  pengirimannya  juga  se  efektif 

mungkin dalam artian secara cepat. Yang menitik beratkan disini, yaitu semua jenis permintaan yang 

dikirimka  pelanggan  akan  dikirim  walaupun  hanya  memesan  satu  buah  buku  saja,  apalagi  dalam 

jumlah yang banyak.  Pada  intinya  toko buku ini  tidak  membedakanantara  permintaan  banyak dan 

sedikit, semuanya akan tetap dilayani.

Jika menilik soal harga, harga buku yang di pesan melalui facebook, yang membutuhkan biaya 

untuk pengirimannya ini pasti lebih mahal dari harga buku itu sendiri, sebab biaya buku tersebut harus 

ditambahkan dengan biaya pengiriman buku itu. Sehingga menjadi wajar apabila harga buku tersebut 

lebih  mahal  di  banding  yang  membeli  langsung  ditokonya  tanpa  adanya  proses  pengiriman 

barang(buku). Namun, hal tersebut tak menjdi kendala bagi mereka yang sudah memilik kesenangan, 

kepuasan tersendiri maupun hoby terhadap novel, komik dan terbiatan berseri (serial) lainnya.

 

C.     Penerapan Teknologi dalam Toko Buku Galaxy Media

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang terus berjalan dengan cepat 

dan pesat.  Toko Buku Galaxy Media tentu membantu suatu kebijakan terhadap segala  aspek yang 

berkaitan dengan masalah perkembangan teknologi informasi pada saaat ini. Misalnya pada peralatan 

komputer  seperti  pada  hardware  yang semakin  hari  semakin  bertambah banyak jumlahnya dengan 

kemampuan yang berbeda dan kualitas yang lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk membantu dan 

memonitor keadaan ini Toko Buku Galaxy Media membuat suatu kebijaksanaan dalam masalah ini 

yaitu dengan memeliharaan dan meningkatkan komputer ( Uprase ) guna mengefesiakan efektifitas 

cara kerja yang di lakukan oleh unit-unit yang berkaitan dengan pengendalian komputer.

Toko buku Galaxy Media ini menerapkan TI untuk pengelolaan buku/majalah, yakni buku yang 

masuk (di inventarisasi ), pelayanan dan system administrasinya.

Dalam proses kegiatan tersebut toko buku ini menggunakan 5 buah komputer di  kantornya. 

Yakni, satu komputer berada di Ruang Pimpinan, satu buah computer untuk input / inventarisasi, satu 

buah  computer  sabagai  Kassa  (  administrasi  ),  dan  dua  buah  komputer  untuk  pelayanan  yaitu 

advertaising atau iklan, promosi melalui jejaring social yaitu via Facebook, twitter, dan kaskus.   



Dalam pelayanannya toko buku ini dalam mengakses internet melalui jejaring social hanya dibantu 

dengan menggunakan peripheral berupa modem. Toko buku ini justru belum menggunakan wireless 

sendiri di kantornya.

System teknology informasi dalam proses inventarisasi di toko buku ini menggunakan program 

Microsoft Office yaitu Microsoft Excel. Proses inventarisasi itu sendiri meliputi pemilihan buku, novel, 

komik, atau majalah yang dating, apakah sesuai atau tidak sesuai ataupun ada yang cacat. Jika memang 

ada yang cacat akan di catat dan di Retur kepada pengirimnya.

Pada bagian administrasi sendiri, penerapan TI juga sangat membantu karyawan dan petugas, 

terutama untuk kelancaran dalam proses perniagaan toko buku ini.  Dengan sebuah computer untuk 

administrasi  (  kassa  )  petugas  dengan  mudah  membuat  laporan  dan  mengatahui  pengeluaran  dan 

pemasukan tanpa harus menulis dan menghitung manual, sebab semuanya sudah secara otomatis di 

kerjaan oleh computer. Sehingga hasilnya lebih akurat dan lebih cepat dan efisien.

Pada intinya, dengan adanya teknoloy Informasi dapat mempermudah kita untuk melakukan berbagai 

hal, terutama sangat membantu dalam kegiatan bisnis, komunikasi dan penyebarluasan informasi.

D.    Faktor Penghambat dan Pendorong Kerjasama

Kerjasama  merupakan  suatu  kegiatan  yang  penting  dalam  suatu  instansi.  Dengan  adanya 

kerjasama  semuanya  bisa  dikoordinasikan,  diatur  dan  terselesaikan  dengan  mudah,  bahkan  dapat 

membentuk suatu jaringan tersendiri. Toko buku Galaxy Media ini menjalin kerjasama dengan berbagai 

pihak, seperti percetakan, penerbit dan taman bacaan, itu semua dilakukan terkait dengan penyediaan 

dan pendistribusian buku.

Dalam kerjasama tersebut  tentu ada berbagai masalah atau kendala yang di hadapi. Namun, 

kaitannya  kerjsama  antara  toko  buku  Galaxy media  dengan  berbagai  pihak  tersebut  jarang  terjadi 

masalah atau dengan kata lain hubungan kerjasama mereka terjalin dengan baik dan lancer. Hanya saja 

pihak penerbit  atau percetakan terjadi  keterlambatan dalam pengiriman buku atau komiknya.  Akan 

tetapi sebagian besar dari percetakan atau penerbit tersebut selalu tepat waktu. Dan jika ada buku yang 

tidak  sesuai  standar  atau  cacat  akan  di  Retur,  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  dari  pihak 

manapun.

Dengan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, membuat toko buku ini mempunyai citra 

yang  baik  dimata  masyarakat.  Selain  itu  juga  dikenal  sebagai  Toko  Buku  Komik  terlangkap  di 



Yogyakarta dan tekanal sebagi toko buku yang memberikan potongan atau diskon 25%, sehingga para 

pembeli mempunyai kesan tersndiri dan minat belinya juga tinggi terhadap toko buku ini. Selain itu 

faktor pendorong lain dalam kerjasamatersebut yakni karena pengiriman buku yang tepat waktu da 

tidak membeda-bedakan antara pemesanan dalam jumlah sedikit maupun jumlah banyak, semua akan 

dilayani dengan maximal.



 

PENUTUP

Setelah  penulis  mengumpulkan  data  da  menganalisis  tema  mengenai  system  jaringan  dan 

kerjasama yang dilakukan oleh Toko Buku Glaxy Media, maka penulis dapat menyimpulkan sebagia 

berikut :

1.      Toko buku Galaxy Media Yogyakarta merupakan Toko buku yang khusus menyediakan komik, 

novel dan majalah.

2.      Dalam proses  pengadaan  buku di  toko buku ini,  menjalin  kerjasama dengan  berbagai  pihak 

penerbit dan percetakan, diantaranya ialah : Travel Media, elex media, MnC dll, selain itu toko buku ini 

Bekerjasama dengan Taman Bacaan yang berada di seluruh Indonesia dan Kerjasama dengan seluruh 

Rental buku di seluruh Yogyakarta. Serta Mengikuti berbagai pameran buku.

3.      Toko  buku  Glaxy  Media  Yogyakarta  ini  dalam  pemasarannya  bisa  secara  langsung  dating 

ketokonya maupun melalui pemesanan. Pemesanan bisa melalui via telepon, faximil dan online melalui 

facebook maupun kaskus, sehingga mudah dijangkau/ akses oleh masyarakat dari berbagai kalangan 

yang tersebar di seluruh Indonesia.

4.      Toko buku Glaxy Media Yogyakarta dalam pengolahan buku, baik novel maupun komiknya telah 

menggunakan teknologi berupa computer dan akses internet berupa jejaring social untuk pemasrannya.

 

 

 

 


