
BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan penulis selama melakukan praktek kerja lapangan di 

RPX Cabang Kota Bandung, perusahaan sebesar RPX pun ternyata masih 

memiliki banyak masalah dalam proses pendistribusian paketnya. Penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan yang didapat dari pengamatan yang dilakukan, 

berikut kesimpulan yang di dapat oleh penulis : 

1. Proses pendistribusian paket untuk jangkauan domestik di RPX Cabang 

Kota Bandung melewati beberapa tahap dan pos transit. Proses distribusi di 

RPX Bandung saat ini dinilai masih belum optimal dilihat dari banyaknya 

keluhan para pelanggan RPX Bandung. Banyak paket-paket yang terlambat 

diterima karena paket tersebut tidak bisa masuk ke pesawat, sebab pesawat 

komersil yang digunakan RPX kelebihan beban bagasi. 

2. Hambatan dalam proses penjemputan paket dimana banyak pelanggan yang 

seharusnya dijemput paketnya oleh kurir RPX Bandung, namun paket 

tersebut tidak terambil oleh kurir. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

kurir yang tersedia. Dan hal ini membuat merek Door To Door milik RPX 

tidak sesuai dengan kenyataannya. 

3. Pelayanan Midday Packages yang memiliki prioritas lebih tinggi dari 

layanan lainnya yang dimiliki oleh RPX, ternyata tidak di prioritaskan oleh 

para kurir. Apabila dalam proses pendistribusiannya kurir tidak berhasil 

menemukkan penerima akhir, tidak ada pemberitahuan  langsung dari kurir 

pada pihak pengirim ataupun Customer Services yang ada. 

4. Tidak adanya sosialiasi yang jelas dan lengkap yang disampaikan oleh 

Management RPX sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai 

peraturan-peraturan yang ada. 



5. Kelalaian yang ditimbulkan oleh kurir pada saat mengantarkan paket ke 

penerima akhir disebabkan karena tidak adanya tindakan tegas dari 

pimpinan RPX Bandung. 

6. Adanya perubahan penerimaan telepon di RPX Bandung, membuat 

pelanggan tidak bisa terlayani dengan baik. Sebab para Customer Services 

memiliki tingkat kerja yang cukup sibuk. RPX Bandung membutuhkan 

petugas khusus untuk melayani penerimaan telepon masuk. 

 

5.2 Saran  

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan maka 

semua pihak karyawan RPX Cabang Kota Bandung harus benar-benar melakukan 

atau menjalankan semua Standart Operational Procedur (SOP) yang ada dengan 

baik dan benar. Apabila karyawan melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam 

melaksanakan operasinal maka seorang pemimpin (BDO Branch Manager) harus 

tegas dan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau 

kesalahan tersebut. Pihak management pun sebaiknya mempersiapkan kerjasama 

eksklusif dengan maskapai penerbangan yang bisa memprioritaskan paket-paket 

milik RPX.  Hal ini dilakukan agar pihak karyawan dapat lebih fokus, berhati-hati 

dan bertanggungjawab terhadap semua pekerjaanya. Dan para pelanggan pun bisa 

diberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh RPX. 

Penulis menganggap bahwa pelayanan terhadap pelanggan juga perlu 

ditingkatkan, karena keberadaan pelanggan merupakan inti dari pendukung 

kemajuan dan perkembangan suatu perusahaan. Maka sedapat mungkin pelanggan 

yang telah menjadi anggota RPX Cabang Kota Bandung harus dipertahankan 

dengan cara memberikan pelayanan yang lebih premium. 

Adapun saran yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Membuat kerjasama eksklusif dengan maskapai penerbangan agar paket-

paket milik RPX bisa lebih di prioritaskan untuk masuk ke dalam bagasi 

pesawat. 

2. Melakukan penambahan kurir atau mengoptimalisasikan kurir yang ada agar 

layanan penjemputan paket bisa dilakukan tanpa ada paket yang terlewat 



diambil oleh kurir. Mengatur kembali dan membagi kurir menjadi 2 

golongan, yaitu kurir khusus untuk melakukan pengiriman paket dan kurir 

yang khusus melakukan penjemputan paket. Agar masing-masing kurir bisa 

lebih fokus dalam melakukan proses distribusinya. 

3. Melakukan pemberitahuan pada pengirim bagi paket-paket yang 

menggunakan layanan Midday Packages. Jadi apabila kurir tidak berhasil 

melacak alamat penerima, atau ternyata penerima yang dituju sudah berubah 

alamat, pengirim bisa diberikan pemberitahuan sehingga keluhan dari 

pelanggan bisa dikendalikan. Pendataan lebih teratur dan lebih informasi 

juga informatif. 

4. Melakukan sosialisasi intensif mengenai peraturan-peraturan yang baru 

diterapkan oleh perusahaan. Dengan begitu, setiap karyawan memiliki 

pengetahuan dan pengertian yang sama mengenai peraturan yang ada di 

RPX Bandung. Informasi kegiatan operasional atau ketentuan baru lebih 

direalisasikan dari atasan ke bawahan. 

5. Memperbaiki kinerja kurir dengan memberikan training ulang dan  

tindakan-tindakan yang tegas bagi kurir yang sudah diberikan teguran 

namun masih saja lalai dalam melaksanakan proses distribusi paket. 

Menerapkan Standart Operational Procedur (SOP) mengenai proses 

pendistribusian paket di RPX. 

6. Melakukan penambahan karyawan untuk bagian operator atau 

mengembalikan kembali sistem telepon seperti semula.  Apabila ada telepon 

masuk maka semua karyawan bisa mengangkat telepon tersebut. Sehingga 

apabila Customer Services sedang melayani pelanggan lain, telepon tetap 

bisa terangkat walaupun oleh karyawan di bagian lain. 

 


