
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan kemajuan teknologi dan zaman yang semakin pesat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tuntutan terhadap kualitas 

dan kuantitas pelayanan suatu perusahaan pun semakin meningkat. Untuk selalu 

menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen yang tidak 

boleh diabaikan dalam langkah kegiatan memperlancar arus barang atau jasa 

adalah memilih saluran distribusi. Sebab apabila salah dalam memilih saluran 

distribusi dapat menghambat usaha penyaluran produk atau jasa dari produsen ke 

konsumen. 

Kemampuan menempatkan suatu barang dan jasa pada tempat yang tepat, 

kualitas yang tepat jumlah yang tepat, harga yang tepat dan waktu yang tepat 

dibutuhkan saluran distribusi yang tepat pula. Bila perusahaan salah dalam 

memilih saluran distribusi maka akan dapat mengganggu kelancaran arus barang 

dari perusahaan ke tangan konsumen. Dalam pendistribusian yang efektif dan 

efisien diperlukan kemampuan dan keterampilan khusus karena proses distribusi 

cukup kompleks. Apabila suatu perusahaan baik swasta maupun instansi 

memaksakan diri untuk melakukan kegiatan tersebut, maka akan mengakibatkan 

ketidakefisienan secara biaya maupun juga tidak efektif secara administratif. Hal 

ini menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan distribusi 

yang perkembangannya sampai saat ini sangat pesat. Perusahaan-perusahaan ini 

dapat melakukan kegiatan pendistribusian barang, produk dan paket sehingga 

dapat di terima dengan baik dan utuh oleh konsumen. 

Peluang tersebut juga ditangkap oleh RPX atau yang lebih terkenal dengan 

FedEx Express sebagai perusahaan pendistribusian barang yang sudah berskala 

internasional. RPX Domestic merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman 



terkemuka di Indonesia yang merupakan perusahaan swasta bertaraf internasional 

yang juga memiliki lisensi dari FedEx Express (Perusahaan Layanan Jasa Kurir 

milik Amerika Serikat). Tingginya kebutuhan akan bantuan pendistribusian ini 

telah direspon secara positif dengan berdirinya banyak perusahaan logistik atau 

kurir. 

Dengan bentuk pelayanan jasa logistik yang memiliki jaringan terluas di 

indonesia dan mengutamakan jasa pengiriman yang paling cepat, RPX juga 

didukung oleh teknologi informasi (IT) tercanggih jaringan internasional. RPX 

menempatkan posisi sebagai “One Stop Logistics Service” yang terpercaya dan 

mampu memberikan jaminan pengantaran paket sesuai dengan komitmen dari 

jenis layanan yang dipilih (http://www.rpxholding.com/content/view/18/32/).  

Salah satu pelayanan kilat yang ditawarkan RPX adalah Premium 

Packages (One Day Service) dimana paket bisa diterima oleh konsumen pada hari 

yang sama. Disini RPX menjanjikan paket barang yang dikirimkan dapat diterima 

oleh konsumen pada hari yang sama. Sebagai perusahaan yang berskala 

internasional dan mempunyai merek yang terpercaya, tentu saja hal ini merupakan 

hal yang mudah dilakukan. Namun pada kenyataannya layanan tersebut kurang 

memuaskan pelanggannya. Terbukti dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh 

konsumen kepada RPX. Berikut beberapa contoh keluhan dari pengguna jasa 

RPX : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1. 1 Keluhan pelanggan yang disampaikan di RPX Website 

No. Permasalahan 
Keluhan 

Konsumen 
Hasil Penyelidikan Tindak Lanjut 

1. Missort Packages Paket seharusnya 
dikirim ke 
Jakarta Barat, 
namun ternyata 
salah sortir dan 
ikut paket ke 
Jakarta 
Selatan,hal tsb 
menyebabkan 
paket terlambat 
diterima oleh 
konsumen. 

Melakukan 
pengecekan dimana 
kesalahan tersebut 
terjadi. Apabila 
terjadi pada saat 
pihak Origin salah 
memasukkan paket 
ke Bag paket Jakarta 
Selatan. Maka 
kesalahan terdapat di 
pihak origin, dan hal 
tsb akan 
ditindaklanjuti agar 
tidak terulang 
kembali. 

Meminta maaf pada 
konsumen dan 
menyampaikan 
komplainnya. Apabila 
memang murni 
kesalahan RPX, maka 
customer bisa 
memproses untuk 
Money Back 
Guarantee. 

2. Late Delivery Paket seharusnya 
bisa diterima 
oleh konsumen 
sebelum jam 
18.00 WIB, 
namun aktualnya 
konsumen baru 
menerima paket 
tersebut pukul 
19.00 WIB.  

Pada saat kurir di 
investigasi terhadap 
hal tsb, ternyata 
memang ada 
hambatan pada saat 
kurir mengantar 
paket, yaitu adanya 
demo di jalan yang 
menyebabkan 
kemacetan dan tidak 
bisa dihindari oleh 
kurir. 

Pada saat kurir tiba di 
tempat konsumen, 
kurir langsung 
meminta maaf dan 
menjelaskan apa yang 
terjadi pada saat 
proses pengiriman 
paket tsb. 

3. Wrong POD (Proof 
On Delivery) 

Penerima merasa 
belum menerima 
paket miliknya. 
Namun, menurut 
kurir paket sudah 
diterima oleh 
pihak ketiga. 

Kurir ternyata 
memberikan pada 
tetangga si penerima. 
Hal tsb terjadi 
karena nomer rumah 
penerima sama 
dengan tetangganya. 

Kurir melakukan 
investigasi dengan 
mendatangi kembali si 
penerima paket dan 
melakukan konfirmasi 
dengan penerima 
seharusnya. 

(Sumber : Mailing List - Domestic Complaint Feedback Customer Service RPX Bandung, pada 15 
Juli 2011, pukul 13.05 wib) 

 

Contoh keluhan di atas hanya beberapa dari banyak keluhan yang diterima 

RPX Bandung. Dari hasil wawancara dengan Ibu Shanty Permadi, Customer 

Service RPX Domestik, diketahui bahwa dalam sehari Customer Service RPX 

bisa menerima lebih dari satu keluhan, untuk keluhan domestik Customer Service 

RPX Bandung bisa menangani hingga 15 keluhan untuk 15 pengiriman.  

Seringnya terjadi keluhan mengenai keterlambatan paket yang tidak sesuai 

dengan komitmen ini, merupakan permasalahan tersendiri bagi RPX Bandung. 



Perusahaan sebesar RPX yang sudah mempunyai reputasi dengan standar 

Internasional Fedex, dan harga kirim yang cukup mahal namun tidak dapat 

menepati komitmen dari produk yang mereka tawarkan. Hal ini menjadi preseden 

buruk bagi RPX karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen yang 

pada akhirnya dapat menyebabkan berpindahnya konsumen kepada perusahaan 

lain. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa proses distribusi yang baik 

akan mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap konsumen. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk menganalisa dan merangkum semua hasil Praktek Kerja 

yang diberikan oleh pihak Universitas ke dalam penulisan Tugas Akhir dengan 

topik Proses Pendistribusian sebagai fungsi Siklus Logistik. Sesuai dengan tema 

tersebut maka penulis mengambil judul tentang: “PROSES 

PENDISTRIBUSIAN PAKET DOMESTIK RPX KANTOR CABANG 

KOTA BANDUNG”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam proses pendistribusian diperlukan cara-cara yang tepat untuk 

memenuhi syarat yang telah ditentukan. Agar proses pendistribusian paket yang 

diharapkan dapat terwujud sesuai dengan apa yang telah direncanakan, penulis 

mencoba mengidentifikasikan masalah yang terjadi pada RPX kantor cabang Kota 

Bandung selama Praktek Kerja Lapangan, yaitu : 

1. Bagaimana proses distribusi yang dilakukan oleh RPX Kantor Cabang Kota 

Bandung? 

2. Hambatan dan solusi apa saja yang terjadi dalam proses distribusi yang 

dilakukan oleh RPX Kantor Cabang Kota Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan 

1.3.1 Maksud Penulisan 

Penulis dalam melaksanakan praktek kerja bermaksud membandingkan 

antara teori yang  dipelajari selama di aktifitas perkuliahan dengan kenyataan 

yang terjadi di lapangan dengan melaksanakan praktek kerja. Penulis juga 



bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses distribusi paket 

pada RPX dilaksanakan. Maksud lain yang ingin dicapai adalah agar penulis dapat 

turun secara langsung dalam proses distribusi. Dan maksud terpenting dalam 

penyusunan laporan ini adalah untuk menyelesaikan program Diploma III 

Konsentrasi Administrasi Logistik serta mendapat gelar A.Md (Ahli Madya). 

 

1.3.2 Tujuan Penulisan 

Beberapa tujuan penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian paket jangkauan dalam 

negeri (domestik) di RPX Kantor Cabang Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses 

pendistribusian paket jangkauan dalam negeri (domestik) di RPX Kantor 

Cabang Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penulisan 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi bagi 

beberapa pihak, antara lain : 

1. Kegunaan bagi akademisi 

Kegunaan bagi Akademisi adalah menghasilkan lulusan yang tidak hanya 

memahami teori tetapi juga melaksanakan praktek kerja dalam bekerja serta 

untuk melatih dan mengintervertasikan segala kegiatan di bangku kuliah yang 

berupa teori dengan segala kegiatan di lapangan yang berupa praktek, 

sehingga penulis dapat memahami dan mengetahui segala hal yang terjadi 

serta merupakan informasi yang berharga bagi pihak lembaga. Adapun pula 

sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pendistribusian baik 

berupa barang ataupun paket, khususnya bagi mahasiswa yang akan datang. 

Serta kegunaan lainnya yaitu agar penulis dapat mengembangkan 

kemandirian, kreativitas, disiplin, tanggung jawab, inisiatif dan memperoleh 

pengalaman baru diluar kampus khususnya pada perusahaan yang terkait dan 

dengan secara langsung menangani masyarakat serta lingkungannya, sehingga 



mahasiswa dapat berhasil dibentuk menjadi tenaga kerja yang terampil, 

profesional dan siap pakai. 

 

2. Implikasi Manajerial 

Kegunaanya adalah untuk mengetahui eksistensi perusahaan selama ini dalam 

hal kualitas kinerja dan mendapatkan masukan yang mungkin dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya dan dapat memberikan 

input yang bersifat positif sehingga kinerja RPX dapat menjadi lebih baik dan 

mengembangkan sistem serta pelaksanaan kegiatan terkait, sehingga 

perusahaan dapat memperbaiki kekurangan didalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan.  

 

1.5 Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan laporan kerja ini penulis menggunakan metode penulisan 

deskriptif, yaitu metode penulisan yang menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan sebenarnya pada saat 

praktek kerja berlangsung. Berikut teknik yang digunakan penulis dalam 

melakukan proses pengumpulan data : 

Tabel 1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan 
Data 

Proses Pengumpulan Data 

a. Data Sekunder  

• Studi Kepustakaan 

• Dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai 

bacaan dan literatur. Serta merangkum beberapa teori-teori 

yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisa. 

b. Data Primer   

• Wawancara 

• Dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada 

pihak-pihak yang secara langsung terilbat dalam saluran 

distribusi di RPX. 

• Observasi 

• Melakukan pengamatan langsung dengan cara mendatangi 

perusahaan yang diteliti dan mengumpulkan data sesuai 

dengan keterangan dan data yang dibutuhkan. 

 



1.6 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan 

Praktek kerja ini dilakukan di RPX cabang kota Bandung yang berlokasi di 

jalan Sampoerna No. 12, Cipaganti, Bandung 40161. Adapun lamanya praktek 

kerja yang dilaksanakan adalah selama 30 hari. Tepatnya pada tanggal 2 Agustus 

2011 dan berakhir pada tanggal 2 September 2011. Praktek kerja dilaksanakan 

setiap hari kerja. Pada hari senin sampai jum’at, jam kerja dimulai dari pukul 

08.30 WIB sampai 17.00 WIB dan pada hari sabtu jam kerja dimulai dari pukul 

08.30 WIB sampai 14.00 WIB (setengah hari kerja) dan waktu istirahat yang 

diberikan mulai dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. 

Penulis benar-benar memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh pihak 

Universitas untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), sampai pada 

pelaksanaan ujian sidang dengan efektif dan seefisien mungkin. Sehingga dalam 

proses pembuatan tugas akhir ini penulis tidak menemukan hambatan yang begitu 

besar dan proses pembuatan tugas akhir selesai tepat pada waktunya. 


