
BAB V
 

K.R$IHPUl.AN
 

a. Koto. Yogyakarto. yang merupo.kan kota pendidikan; 

mempunyai potensi Y8.ng besar clalam aktivitas 

perdagangan buku, hal itu dapat memberi peluang besar 

bagi pedagang buku untuk menjual batang dagangannya 

mengingat buku me~upakan kebutuhan utama bagi pelajar 

dan mahasiswa dalam menunjang pendidikannya. 

b. min at bace buku dan kesadaro.n akanMeningkatnya 

pen t ingnY8. b1..lk1..l p nd fl. po 1aj aT , I08.hasiswa 

art.i 

dan 

masyarakat; hal tersebut perlu ditunjang dengan 

pengadaan fasilitas penyediaan buku yang merupakan 

if· .. 

I 

wadah basar tempat jual-bali buku dan infor-masi buku. 

c. Usaha peningkatan kecerdasan, kemajuan bangsa dan 

kesejahteraan hidup bangs3. Indonesia berkaitan erat 

d engan pen irlg~:11 t.!'in in t.A 1 P. k t.1H11 maSYfl y.!,! Yo atnya , !':alah 

satu car a yang paling praktis c1alam menunjang 

peningkatan intelektua]. masyarakat hanyalah bu ku , 

karana b1..lku merupakan sumber ilmo pengetahuan clan 

teknologi. 

d.	 Meningkatkan daya beli masyar-akat ter-hadap buku harus 

diimbangi dengan penyediaan buku yang ada pada pusat 

penjualan buku sehingga mampu melayani masyar-akat 

terhadap kebutuhan buku. 
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e.	 Aktivitas konsumen/Pengunjung/Pembeli buku dalam 

melakukan kegiatan Pembelian buku dan Informasi buku 

membutuhkan sirkulasi yang nyaman baik pada jalur luar 

ruang jual buku maupun dalam ruang jual buku. 

Jadi aspek yang harus dipertimbangkan dalam 

perancangan perdagangan buku yaitu letak yang 

strategis artinya penjual buku atau pedagang dapat 

lancar dalam memasarkan barang dagangannya sehingga 

mendapatkan untuk yang memuaskan. 

Buku yang sesuai untuk dijual di kota pendidika.n 

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu berupa buku teks 

yakni berupa buku pegangan dalam proses belajar 

mengajar baik pada Sekolah TK J SO, SLTP, SLTA dan 

Perguruan Tinggi. Jadi yang paling dominan dibutuhkan 

konsumen berupa buku pegangan baik pada sekolah maupun 

kampus. 

Untuk informasi perbukuan diDujikan berupa 

ruangan luas yang disewakan menurut kebutuhan dengan 

dinding yang fleksibel. Ruangan ini di~ewakan untuk 

pameran, diskusi buku J seminar buku, dart fungsi lain 

asal ruang masih dapat menampung aktivitas tersebut. 


