
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan teknologi yang ada saat ini telah memungkinkan pengembangan 

produk baru bisa berlangsung dengan cepat. Kompetisi di pasar menjadi sangat ketat dan 

pemasaran menjadi lebih kompleks, terutama pada bagian manajemen pemasaran 

khususnya dalam hal distribusi, karena distribusi mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi perusahaan, dalam hal ini bisa dilihat dari sudut pandang sistem ekonomi, 

perananan dasar distribusi adalah mengubah bentuk suplai yang heterogen menjadi 

berbagai barang yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini semakin menuntut adanya 

pengendalian dari distribusi serta sistem distribusi yang terintegrasi pada setiap 

perusahaan. Banyak perusahaan yang mempunyai tenaga dibidang distribusi tetapi tidak 

dipersiapkan untuk menghadapi permintaan atau kebutuhan dari konsumen dan tidak 

memiliki pengalaman untuk menangani persoalan-persoalan dibidang distribusi. Oleh 

karena itulah, untuk mencapai kepuasan pelanggan sebaiknya pihak perusahaan 

memperhatikan bidang manajemen pemasaran khususnya dalam hal distribusi. Distribusi 

sebagai organisasi sistem bertujuan untuk menyuplai produk kepada konsumen, harus 

dipersiapkan dengan matang sehingga diperoleh kepuasan yaitu dengan cara menyuplai 

produk yang diinginkan konsumen ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan 

biaya minimum. Dengan adanya manajemen distribusi, maka perusahaan dapat 

mengurangi biaya suplai barang kepada konsumen, menjaga atau meningkatkan 

pelayanan yang diberikan, mengorganisasikan staff menjadi tim yang terkoordinir, 

memberikan pelayanan kepada fungsi pemasaran dan produksi dengan menangani dan 



mengirim produk secara efisien dan ekonomis serta lebih mudah dalam mengendalikan 

pendistribusian produk. 

PT Bio Farma ( Persero ) adalah satu-satunya industri biologi yang memproduksi 

vaksin dan sera di Indonesia. PT Bio Farma (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha 

Milik Negara di Indonesia. Dimana Perusahaan ini memberikan nilai-nilai kemanusiaan 

pada setiap produk yang diproduksi, jasa yang diberikan, dan manusia yang dikaryakan 

adalah wujud nyata komitmen. Perusahaan bagi kemanusiaan secara global. Tidak hanya 

bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Khususnya Negara berkembang yang pada saat ini 

masih memiliki tingkat penularan penyakit yang tinggi terutama pada anak-anak. Dimana 

memproduksi vaksin untuk mendukung program imunisasi di Indonesia maupun di 

Negara-negara lainnya. 

Pendistribusian vaksin dan sera tersebut dialokasikan untuk sektor swasta, sektor 

pemerintah dan sektor ekspor. Dimana dalam sektor swasta PT Bio Farma (Persero) 

menjual vaksin dan sera tersebut ke Distributor lalu Distibutor mereka bisa langsung 

membelinya pada PT Bio Farma (Persero). Sektor swasta didasarkan pada permintaan 

dari Distributor atas kebutuhan dari konsumen. Selain didistribusikan, vaksin-vaksin 

tersebut ada yang disumbangkan ataupun dijadikan sample dan digunakan sebagai 

promosi. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan 

mencoba menyajikan dalam bentuk laporan dengan judul “Tinjauan Proses  Distribusi 

Produk (Vaksin dan Sera) Dalam Negeri Sektor Swasta Pada PT Bio Farma 

(Persero) Bandung “.  

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas guna memudahkan dalam pembahasannya. Maka 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses distribusi vaksin dan sera sektor swasta pada PT Bio Farma 

(Persero) Bandung. 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat proses 

distribusi vaksin dan sera sektor swasta pada PT Bio Farma (Persero) 

Bandung. 

3. Alternatif penyelesaian apa yang digunakan dalam mengatasi hambatan proses 

distribusi vaksin dan sera sektor swasta pada PT Bio Farma (Persero) 

Bandung. 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Adapun maksud dan tujuan kerja praktek ini adalah untuk mengumpulkan data 

dan informasi yang relevan dengan masalah yang di identifikasikan kemudian dianalisis 

dan ditarik kesimpulan, selain itu kerja praktek ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh Ujian Sidang Diploma III Manajemen Universitas Widyatama. 

Tujuan dari penulis mengadakan kerja praktek ini adalah : 

1. Menganalisis secara teoritis pelaksanaan distribusi vaksin dan sera untuk 

sektor swasta pada PT Bio Farma (Persero) Bandung.  



2. Menganalisis secara teoritis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

distribusi untuk sektor swasta pada PT Bio Farma (Persero) Bandung. 

3. Menganalisis secara teoritis cara mengatasi masalah dalam pelaksanaan 

distribusi vaksin dan sera untuk sektor swasta pada PT Bio Farma (Persero) 

Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Praktek Kerja 

Dari hasil praktek kerja dan pengumpulan data yang kemudian dituangkan dalam 

bentuk laporan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh manfaat diantaranya : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran yang dapat dijadikan 

masukan bagi perusahaan untuk menyempurnakan proses distribusi yang ada.                                

2. Bagi Penulis 

Kegunaan yang diharapkan adalah menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai Manajemen Pemasaran terutama dalam bidang distribusi, serta 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Diploma III 

Manajemen di Universitas Widyatama. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penulis berharap bahwa hasil laporan tugas laporan ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pihak lain. 

 

 

 



1.5 Metode Tugas Akhir 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yaitu metode yang melihat dan menggambarkan keadaan secara sistematis aktual dan 

akurat. Dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang nampak dalam 

perusahaan. Kemudian menganalisisnya sehingga dapat memberikan saran-saran untuk 

masa yang akan datang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan beberapa teknik 

penulisan laporan praktik kerja, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Survey) 

Penelitian lapangan adalah memperoleh data yang dilakukan dengan jalan 

mengadakan penelitian secara langsung pada PT Bio Farma (Persero) Bandung 

dalam rangka pengumpulan data primer, penelitian ini dilaksanakan melalui dua 

cara, yaitu: 

a. Observasi 

    Peninjauan secara langsung ke perusahaan untuk mengumpulkan data terhadap 

objek yang diteliti. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini lebih 

mengarah ke observasi participant karena penulis turut berpartisipasi sebagai 

karyawan sementara pada perusahaan tersebut. 

b. Wawancara 

 Mengadakan komunikasi langsung dengan pihak yang dianggap memberikan 

data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

 

 



2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian data yang diperoleh dari buku dan sumber-sumber lain yang memiliki 

relevansi dengan objek yang diteliti sebagai penunjang teori terhadap masalah 

yang akan di bahas. 

 

1.6 Lokasi Praktek Kerja 

Lokasi yang dijadikan tempat praktek kerja ini adalah di : 

Nama Perusahaan  : PT Bio Farma (Persero) Bandung,  

Alamat   : Jl. Pasteur No. 28 Bandung. 40161 Jawa Barat  

     Telp : ( 022 ) 2033755 

Adapun waktu kegiatan adalah dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 sampai 23 

September 2007 dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.00 hingga pukul 16.00 

dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 samapai dengan pukul 13.00.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


