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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

                    Keadaan  geografis  Indonesia  berupa  daratan  yang  terdiri  dari  beribu-ribu 

pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang luas dan terdiri dari sebagian besar laut 

dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, 

dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Membuat interaksi antar 

masyarakat menjadi terkendala oleh faktor jarak dan ruang membuat dapat 

dimanfaatkan jasa ekspedisi pengiriman untuk mempermudah masyarakat dalam 

melakukan pengiriman barang ke saudara yang ada di berbagai kota dan propinsi di 

indonesia, dengan adanya jasa pengiriman barang dapat mempermudah biaya,waktu dan 

tenaga sehingga mempertimbangkan untuk menggunakan jasa layanan pengiriman 

barang.         

            Perkembangan dunia ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang 

membawa dampak yang pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat 

perkembangan ekonomi ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi pula 

oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas, uang dan barang dalam arus 

perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Salah satu kebutuhan hidup 

yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengiriman 

barang. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat satu tempat ke 

tempat yang lain membuat jasa ini menjadi sangat penting. Berdasarkan kenyataan 

banyak bermunculan jasa pengiriman barang swasta yang mempunyai layanan yang 

sama dengan kantor pos yang menguasai pasar ekspedisi di Indonesia seperti JNE dan 

TKI dari dalam negeri sedangkan perusahaan swasta asing pun ikut menguasai pasar 

ekspedisi Indonesia seperti J&T dan DHL dll. Sedangkan jasa ekspedisi pengiriman 

barang yang dikelola oleh pemerintah dari dulu hingga sekarang hanya satu yaitu 

PT Pos Indonesia (persero)                  
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             PT Pos Indonesia (persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah dituntut agar supaya  dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dalam kinerjanya maupun terhadap 

pelanggan yang konsisten menggunakan jasa layanannya sebagai organisasi publik.                    

         Berikut data pengguna jasa layanan kantor pos (PT Pos Indonesia persero)                 

di Kota Surakarta tahun 2017-2018 

Tabel 1.1 Data  jumlah pelanggan kantor pos di Kota Surakrta tahun 2017-2018  

 Sumber Data: SDM kantor pos Surakarta 

 

Kantor Pos  2017 2018 

Kantor Pos Gladak 100.362 150.120 

Kantor Pos Semanggi  2.491 3.300 

Kantor Pos Jebres 3.308 5.501 

Kantor Pos UNS 10.576 11.398 

Kantor Pos Mojosongo 5.016 6.358 

Kantor Pos Cengklik 3.308 2.321 

Kantor Pos Nusukan 5.006 6.509 

Kantor Pos Stabelan  3.105 3.589 

Kantor Pos Tipes 3.193 4.105 

Kantor Pos Gading 1.876 2.099 

Kantor Pos Jajar 4.701 4.352 

Kantor Pos Kerten 5.044 3.837 

Kantor Pos Purwosari 5.732 4.818 

Kantor Pos Sriwedari 5.803 5.884 

Kantor Pos Pasar Jongke  4.869 4.423 

Kantor Pos Makam Haji 3.625 2.419 

JUMLAH 168.015 221.033 
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       Tabel 1.1 menunjukkan antara tahun 2017-2018 jumlah pelanggan mengalami 

peningkatan sebesar 30 persen . Karena di tahun 2018 Memasuki periode akhir tahun 

2018, volume pengiriman barang yang melalui Kantor Pos Besar Solo diestimasikan 

mengalami kenaikan sebesar 30 persen seiring mendekati hari Natal dan Tahun Baru 

2019.          

      Mesikpun mengalami peningkatan di kantor pos Surakarta tetapi secara keseluruhan 

tidak membuat PT Pos Indonesia (persero) menjadi perusahaan jasa layanan yang 

menjadi pilihan utama pelanggan namun perusahaan swastalah yang menjadi pilihan. 

Tabel 1.2 Data  indeks brand kepuasan pelanggan terhadap PT.POS INDONESIA  

  

    Sumber Data: (www.topbrand-award.com,2018)  

            Tabel diatas menggambarkan bahwa brand (PT Pos Indonesia persero)                

belum menjadi brand unggulan di mata konsumen/pengguna Indonesia. Selama 4 tahun 

berturut-turut PT. Pos Indonesia (Persero) menduduki peringkat ketiga dibawah TIKI 

dan JNE. Bahkan di tahun terakhir indeksnya pun kian menurun dari 9.6% di tahun 

2016 menjadi 8,4% di tahun 2017, sedangkan di tahun 2018 terjadi penurunan kembali 

tingkat kepuasan pengguna 

http://solo.tribunnews.com/tag/kantor-pos
http://solo.tribunnews.com/tag/solo
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             Melihat dari tabel diatas menggambarkan banyaknya jasa layanan pengiriman 

swasta pesaing dari kantor pos, dengan demikian kantor pos di Kota Surakarta dituntut 

untuk memperbaiki pelayanannya terhadap pelanggan. Menurut Departemen Dalam 

Negeri (2004) Pelayanan publik adalah pelayanan umum dan mendefinisasikan 

pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubuungan interpersonal tercipta kepuasan dan 

keberhasilan setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. 

Pelayanan publik dapat dimaknai  sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Widodo, Joko (2001:131) 

       Untuk dari itu perlu dilakukan pengukuran kinerja jasa layanan kantor pos agar 

mengetahui bagaimana kinerja jasa layanan kantor pos di saat ini. Dari melakukan 

pengukuran kinerja pelayanan kantor pos tersebut dapat digunakan sebagai untuk 

pertimbangan di masa yang akan datang guna memperbaiki kinerja jasa layanan kantor 

pos menjadi lebih baik lagi dan memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat diercaya 

oleh pelanggan sehingga loyalitas pelanggan dapat dipertahankan. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 ada 9 

indikator dalam pengukuran kinerja pelayanan antara lain (1). Persyaratan (2). Sistem, 

Mekanisme dan prosedur .(3). Waktu penyelesaian (4). Biaya/Tarif (5). 

Produk,Spesifikasi Jenis Pelayanan (6). Keamanan (7). Kedisiplinan,kesopanan dan 

keramahan (8). Penanganan Pengaduan, Sran Dan Masukan (9). Sarana Dan Prasarana 

            Perubahan perkembangan yang terjadi pada ekonomi global, membuat 

masyarakat semakin menuntut adanya kebebasan berusaha, khususnya di bidang jasa 

layanan pengiriman dan jasa kurir, membuat PT Pos Indonesia (persero) harus mampu 

bersaing dengan perusahaan kurir swasta yang semakin banyak. Perusahaan swasta 

melakukan penyebaran lokasi-lokasi pelayanan kantornya di tempat yang mendapatkan 

jasa pelayanan dari PT Pos Indonesia (persero) membuat perusahaan swasta leluasa 

untuk menawarkan jasa layanan terhadap pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan 
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keberadaan perusahaan jasa pengiriman swasta yang membuka agen-agen layanannya 

seperti JNE,TIKI dan J&T dan perusahaan lainnya.  

            Dari kondisi banyaknya pesaing PT Pos Indonesia (persero) harus memperluas 

jaringan dengan mengadakan kegiatan partner usaha dalam hal ini adalah keagenan 

yang kemudian dikenal dengan Agenpos 

          Agen pos sebagai anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) juga merupakan 

strategi PT Pos Indonesia untuk memperluas jaringan dan pelayanan tanpa membuka 

kantor cabang yang mana perlu biaya dan sumber daya manusia yang besar untuk 

membuka kantor pos cabang. Dalam hal ini PT Pos Indonesia tidak ingin bisnis intinya 

yang sudah lama di Indonesia kian di gerogoti dan diambil alih oleh peruahaan swasta 

yang bertambah banyak di Indonesia. Agen pos adalah konsep pengembangan jaringan 

melalui kerjasama kemitraan antara PT. Pos  Indonesia (Persero) dengan perorangan  

atau badan usaha dalam rangka memberikan pelayanan pos secara lebih luas. 

Keberadaan Agen pos dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan sektor ekonomi 

mikro melalui pengembangan pola kemitraan bisnis dan untuk lebih mendekatkan diri 

dengan konsumenatau pelanggan. (http://id.wikipedia.org/wiki/kantor pos) 

             Awalnya, pola usaha Agen pos ini adalah waralaba, namun pada tahun 2010 PT 

Pos Indonesia (Persero) mengeluarkan kebijakan yang mengubah pola usahanya 

menjadi keagenan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan dengan 

pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Besar atau 

Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada 

Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. 

              Maka dari itu PT Pos Indonesia (persero)  harus mengetahui distribusi spasial 

kantor pos, agen pos dan persebarannya. Supaya dapat mendukung perencanaan PT.Pos 

Indonesia (Persero) mengembangkan bisnis kedepannya. Dengan menganalisis 

distribusi spasial dan pola persebaran akan diketahui apakah kantor pos dan agen pos di 

Kota Surakarta cukup atau masih kurang untuk melayani pelanggan, melalui analisis 

persebaran distribusi spasial dapat diketahui seberapa kebutuhan masyarakat terhadap 

http://id.wikipedia.org/wiki/kantor
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pelayanan kantor pos dalam melayani, sehingga dengan mudah mengetahui 

perbandingan jumlah penduduk dengan kantor pos yang sudah ada di Kota Surakarta.  

        Melihat semakin banyaknya perusahaan jasa layanan pengiriman swasta yang 

bergerak di bidang yang sama dengan PT.Pos Indonesia sehinnga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS DISTRIBUSI SPASIAL KANTOR 

POS, AGEN POS DAN KINERJA PELAYANAN KANTOR POS PT POS 

INDONESIA (PERSERO)  KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 ” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut 

1. Bagaimana distribusi spasial kantor pos dan agen pos di Kota Surakarta tahun 

2018? 

2. Bagaimana pola persebaran kantor pos dan agen pos di Kota Surakarta tahun 

2018? 

3. Bagaimana kinerja pelayanan kantor pos PT Pos Indonesia (Persero) di Kota 

Surakarta Tahun 2018?  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah 

1. Menganalisis distribusi spasial kantor pos dan agen pos di Kota Surakarta Tahun 

2018 

2. Menganalisis pola persebaran kantor pos dan agen pos  di Kota Surakarta Tahun 

2018 

3. Menganalisis kinerja pelayanan kantor pos PT Pos Indonesia (Persero) di Kota 

Surakrta Tahun 2018 
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1.4 KEGUNAAN PENELITIAN  

Kegunaan penelitian ini adalah 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 di Fakultas Geografi 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKRTA  

2. Memberikan informasi bagi PT.POS INDONESIA tentang pola sebaran kantor 

pos di Kota Surakarta serta mengetahui kinerja pelayanan jasa layanan kantor 

pos  PT Pos Indonesia di Kota Surakarta 

3. Sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan 

bahan acuan bacaan terkait bidang kajian. 

 

1.5 TELAAH PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA  

1.5.1 Telaah pustaka  

A. Analisis Keruangan 

         Analisis  spasial  atau  yang  sering  juga  disebut  analisis keruangan, menurut 

Bintarto dan Hadisumarno (1991: 12) mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-

sifat penting atau seri sifat-sifat penting. Pada analisis keruangan yang harus 

diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang 

yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancangkan. Pada analisa 

keruangan ini dapat dikumpulkan data lokasi yang terdiri dari data titik (point data) dan 

data bidang (areal data). Pada hakekatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang 

menitik- beratkan kepada tiga unsur geografi yaitu jarak (distance), kaitan (interaction), 

dan gerakan (movement). (Bintarto dan Hadisumarno, 1991: 74). 

        Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka analisis yang 

menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksistensi ruang dalam perspektif 

geografi dapat dipandang dari struktur (spatial structure), pola (spatial pattern),dan 

proses (spatial processes). Ketiga hal tersebut termasuk pendekatan keruangan yang 

ditekankan dalam studi pemukiman. Dalam konteks fenomena keruangan terdapat 

perbedaan kenampakan struktur, pola dan proses. Struktur keruangan berkenaan dengan 

dengan elemen-elemen penbentuk ruang. Elemen-elemen tersebut dapat disimbolkan 
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dalam tiga bentuk utama, yaitu: (1). kenampakan titik (point features), (2) kenampakan 

garis (line features), dan (3) kenampakan bidang  (areal features). Pola (pattern) 

merupakan kekhasan distribusi gejala tertentu di dalam ruang atau wilayah. Pola 

keruangan ditunjukkan dengan mengamati gejala berdasarkan kenampakan point 

features, line features, dan areal features. Pola keruangan titik adalah kekhasan 

distribusi titik-titik (mencerminkan gejala geografi tertentu) dalam ruang yang diamati 

(Webster, 1996, Coffey, 1981, Yunus, 2001).  

a. Spatial association analysisi (analisis asosiasi keruangan) 

               Analisis asosiasi keruangan bertujuan untuk mengungkapkan terjadinya asosiasi 

keruangan antara berbagai kenampakan pada suatu ruang, apakah ada fungsional atas 

sebaran keruangan atau gejala dengan sebaran keruangan gejala yang lain. 

        Asosiasi antara kantor pos, agen pos dan pusat perkantoran pusat bisnis, pertokoan 

dan pusat pendidikan di Kota Surakarta. Letak lokasi kantor pos dan agen pos di Kota 

Surakarta berada di pusat – pusat yang memiliki tingkat ekonomi bisnis yang tinggi 

terutama perkantoran, pasar pertokoan dan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa kantor 

pos dan agen pos menyasar lokasi-lokasi starategis dalam pelayanan dan meningkatkan 

pendapatannya. 

          Analisis distribusi spasial dapat diketahui dengan menggunakan peta yang 

berkaitan dengan lokasi keberadaan dan posisi kantor pos dan agen pos yang 

ditampilkan dengan titik (point) dan dapat mengetahui letak administrasinya termasuk 

kedalam area kecamatan mana yang dapat mengetahui tingkat persebaran kantor pos 

dan agen pos di setiap lokasi di Kota Surakarta. Letak lokasi kantor pos dan agen pos 

berda dipusat  

B. Analisis tetangga terdekat 

              Analisis tetangga terdekat ialah merupakan salah satu analisis yang digunakan 

untuk menjelaskan pola persebaran dari titik-titik lokasi tempat dengan menggunakan 

perhitungan yang mempertimbangkan jarak,`lokasi dan luas wilayah. Pentingnya 
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analisis spasial dengan pendekatan pola sebaran spasial menyebabkan munculnya 

beberapa metode pengukuran untuk menentukan pola spasial secara  kuantitatif.  

Pengukuran  kuantitatif  dilakukan  dengan  analisis statistik berbasis jarak ataupun 

karakteristik frekuensi-distribusi pada luasan area. Pada ArcGIS, terdapat beberapa 

pilihan untuk melakukan analisis kuantitatif pola spasial (Kurniati, 2016: 80). 

           Klasifikasi pola spasial dibedakan menjadi pola random, pola berkelompok dan 

pola seragam. Pola random diartikan dengan kondisi distribusi objek yang tidak 

teratur, pola berkelompok mempunyai ciri terdapat distribusi objek yang cenderung 

ke suatu lokasi dan pola seragam memiliki karakteristik yang tersebar merata dengan 

jumlah objek pada setiap lokasi (unit kecil analisis) mendekati nilai rerata dari 

keseluruhan (Kurniati,2016:80).                

        Aplikasi ArcGis menawarkan beberapa pilihan metode yang digunakan dalam 

analisis statistik pola spasial berbasis jarak. Beberapa diantaranya mengesampingkan 

nilai atribut suatu feature yang dianalisa pola dan trennya sedangkan beberapa 

diantaranya memebutuhkan informasi atribut pada suatu feature yang dianalisa. Metode 

yang menggunaakan nilai feature dan hanya bergantung pada jarak antar obyek ialah 

Average Nearest Neighbor (Kurniati, 2016: 80). 

         Pola spasial dapat diartikan sebagai susunan beberapa objek di permukaan bumi 

yang akan membentuk suatu persepsi baru. Analisis spasial dengan pendekatan pola 

sebaran spasial menjadi aspek penting dalam penentuan pola spasial  secara  

kuantitatif.  Pengukuran  menggunakan  pendekatan  kuantitatif dengan berbantuan 

Sistem Informasi Geografis (SIG), dalam hal ini adalah Aplikasi ArcGIS 10.3 dapat 

dilakukan dengan analisis statistik berbasis jarak atau dapat disebut dengan analisis 

pola berbasis jarak. Teknik analisis pola berbasis jarak ini hanya bergantung pada jarak 

antar objek. Metode yang digunakan dalam teknik ini yaitu Average Nearest Neighbor 

(Kurniati, 2016: 79-81). 

          Teknik analisis pola berbasis jarak dengan menggunakan metode Average 

Nearest Neighbor akan memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan 

pengukuran pola spasial, yakni diantaranya: nilai z-score, p-value, nilai rerata 
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jarak harapan (expected mean distance) dan kurva analisa statistik pola spasial. Metode 

tersebut akan menghasilkan nilai rasio yang diperoleh dengan membandingkan nilai 

rerata observasi dengan nilai rerata ekspektasi, sedangkan dalam  penentuan  jenis  pola  

yang  dijadikan  indikator  adalah  nilai  z-score (Kurniati, 2016: 84). 

 

 

Tabel 1.1 Menunjukkan nilai-p kritis dan skor-z untuk tingkat kepercayaan yang 

berbeda.          

      Kurniati (2016: 85) menyatakan bahwa nilai z-score digunakan untuk 

mengidentifikasi posisi suatu nilai dengan nilai rerata dalam suatu kelompok dengan 

kriteria pengukuran sebagai berikut: 

1. Apabila z-score memiliki jarak (-), maka akan menunjukkan pola persebaran  

“mengelompok”. 

2. Apabila z-score memiliki jarak yang semakin bernilai besar (+), maka akan 

menunjukkan pola persebaran “menyebar”. 

3. Apabila posisi z-score bernilai 0 atau mendekati 0, maka akan menunjukkan 

pola acak (random) 

        Hasil dari metode ini dipaparkan dalam bentuk grafik yang dilengkapi dengan 

penunjuk klasifikasi untuk mempermudah pembacaan (Kurniati, 2016:190-192). 
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C. Pengertian tentang kantor pos dan PT. Pos Indonesia 

a. Kantor pos  

             Kantor pos adalah sebuah fasilitas fisik yang tidak bergerak untuk melayani 

penerimaan,pengumpulan, penyortiran, tranmisi dan pengantaran surat dan paket pos. 

Kantor pos pun juga menjual benda-benda pos dan filateli seperti prangko, kartu 

pos,amplop dan perlengkapan untuk membungkus paket, sedangkan di negara-negara 

luar kantor pos berfungsi sebagai tempat penerimaan aplikasi paspor, pengiriman wesel 

pos, penjualan asuransi, pemesanan barang serta layanan giro pos dan perbankan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/kantor pos). 

b. Agen Pos  

               Agen pos adalah konsep pengembangan jaringan melalui kerjasama kemitraan 

antara PT Pos Indonesia dengan perorangan atau badan usaha dalam rangka 

memberikan pelayanan pos secara lebih luas kepada masyarakat. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/kantor pos) 

c. Sejarah PT Pos Indonesia(persero)  

             Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor pos pertama 

didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff 

pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-

surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa 

dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan 

pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.Setelah 

Kantorpos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantorpos 

Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan 

untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui 

Karawang, Cirebon dan Pekalongan. (www.posindonesia.co.id). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/kantor
http://www.posindonesia.co.id/
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d. Perkembangan Kantor Pos Surakarta  

            Berdirinya kantor pos Surakarta tidak terpisahkan dari perkembangan Kota 

Surakarta pada umumnya daan perkembangan Dinas Pos pada khususnya. Pada 

dasarnya kantor pos Solo tidaklah lepas dari sejarah Pos Indonesia secara utuh. 

Berdirinya kantor pos Surakarta secara pasti tidak diketahui kapan berdirinya tetapi 

diperkirakan tahun 1812 sesungguhnya telah ada perhubungan pos di Kota Surakarta 

namun masih dalam penjajahan perancis karena pada masa itu Surakarta masih suatu 

kerajaan,. Yang jelas sudah sejak jaman kerajaan lalu lintas pos memang sudah ada. 

Tetapi keterangan diatas sesuai dengan yang tercantum dalam sejarah pos dan 

telekomunikasi di Indonesia Jilid 1. Pada tahun 1750 didirikanlah kantor pos di 

Semarang dengan jalur melalui Karawang, Cirebon, Pekalongan. Perhubungan pos 

menjadi lebih besar antara Jakarta dengan priangan dan antara Semarang dengan 

Kerajaan-Kerjaan Surakarta dan Yogyakarta ( Drijen Postel Jilid 1). 

1.5.2 Penelitian sebelumnya  

              MS.Khabiburrahman (2009) melakukan penelitian  di Kota Surakrta  dengan 

judul “Analisis Spasial Warung Internet  (Warnet) Kecamatan Jebres Kota Surakrta 

Tahun 2008. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahu persebaran pola,jangkauan pasar 

warnet dan mengetahui karakteristik pengunjung warnet di Kecamatan Jebres di Kota 

Surakarta tahun 2008.teknik analisis menggunakan analisis data sekundet dan  analisi 

peta. 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola persebaranWarnet di Kecamatan Jebres 

mengelompok. Jangkauan pasar warnet sejauh 1000 meter. Karakteristik pengunung 

warner mayoritas tamatan SLTAdengan jumlah 80,8%,tamat SLTP 3,8% dan sisanya 

perguruan tinggi 15,4% sedangkan umur pengunjung warnet mayoritas adalaah 16-20 

tahun yaitu 65,4%, 21-25 tahun 30,8%,26-30 tahun 3,8%. Jenis kelamin pengunjung 

warnet relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan 
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              Rizki Mili Yulia(2017) melakukan penelitian di Kecamatan Godean Kabupaten 

Sleman dengan judul “Analisis Pola Distribusi Indistribusi Kecil Dan Rumah Tangga 

(IKRT) Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Tahun 2017 tujuan penelitian yaitu 

Mengidentifikasi karakteristik industri kecil dan rumah tangga yang terdapat di 

Kecamatan Godean,Kabupaten Sleman,Menentukan pola distribusi spasial kelompok 

industri kecil dan rumah tangga unggulan di Kecamatan  Godean, Kabupaten Sleman 

dan Menentukan pemetaan  distribusi  kelompok industri kecil dan rumah tangga 

unggulan di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. 

             Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1).Terdapat 32 jenis kelompok industri 

yang beraneka ragam, rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap di setiap unit industri  

1-9  orang,  nilai  investasi terbesar  dihasilkan oleh  kelompok  industri genteng dari 

tanah liat/keramik dan terkecil dihasilkan oleh kelompok industri tempe kedelai, nilai 

produksi terbesar dihasilkan oleh kelompok industri genteng dari tanah liat/keramik dan 

terkecil dihasilkan oleh kelompok industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, hasil 

penjualan terbesar diperoleh dari kelompok industri genteng dari tanah liat/keramik dan 

hasil penjualan terkecil diperoleh dari kelompok industri pakaian jadi (konveksi) dari 

tekstil(2).Pola distribusi spasial industri kecil dan rumah tangga berdasarkan average 

nearest neighbor analysis termasuk kategori pola mengelompok; dan 3) Industri kecil 

dan rumah tangga unggulan berdasarkan Location Quotient (LQ) Analysis tersebar di 

seluruh desa dengan jenis kelompok industri yang berbeda-beda 
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Peneliti MS.Khabiburrahman (2009) Rizki Mili Yulia(2017) Sany Irwansyah (2018) 

Judul Analisis Spasial Warung Internet  (Warnet) 

Kecamatan Jebres Kota Surakrta Tahun 2008. 

Analisis Pola Distribusi Industri 

Kecil Dan Rumah Tangga (IKRT) Di 

Kecamataan Godean Kabupaten 

Sleman Tahun 2017  

 

 

 

 

Analisis Distribusi Spasial Kantor Pos, Agen Pos dan 

Kinerja Pelayanan Kantor Pos PT POS INDONESIA 

(Persero) Kota Surakarta Tahun 2018 

Tujuan 1. Mengetahuii persebaran spasial warnet 

di Kecamatan Jebre Kota Surakarta 

tahun 2008 

2. Mengetahui pola persebaran warnet di 

Kecamatan Jebres Kota Surakrta tahun 

2008 

3. Mengetaui jangkauan pasar warnet di 

Kecamatan Jebres Kota Surakrta tahun 

2008 

4. Mengetahui karakteristik pengunjung 

warnet di Kecamatan Jebres Kota 

Surakrta tahun 2008 

1. Mengidentifikasi 

karakteristik industri kecil 

dan rumah tangga yang 

terdapat di Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman 

2. Menentukan pola distribusi 

spasial kelompok industri 

kecil dan rumah tangga 

unggulan  di  Kecamatan  

Godean,  Kabupaten  Sleman 

3. Menentukanpemetaan  

distribusi  kelompok  industri  

kecil  dan  rumah  tangga  

unggulan di Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman. 

 

1. Menganalisis  distribusi spasial kantor pos, 

agen pos dan kinerja pelayanan kantor pos di 

Kota Surakarta Tahun 2018 

2. Menganalisis Mengetahui pola persebaran 

kantor pos, agen pos di Kota Surakarta Yahun 

2018 

3. Menganalisis kinerja pelayanan kantor pos 

Kota Surakarta Tahun 2018 

Metode Deskriptif  Kuantitatif Deskriptif Kuantitatif Deskriptif Gabungan 
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Hasil  1. Persebaran warnet di Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta tahun 2008 mayoritas di 

Kecamaatan Jebres 24 warnet  

2. Pola persebarn warnet di Kecamatan 

jebres adalah mengelompok di sekitar 

UNS dan ISI dengan nilai T= 0,154 

3. Jangkaun pasar warnet yang ada di 

Kecamatan Jebres mencapai 1000m 

4. Karakteristik pengguna warnet 

mayoritas tamatan SLTA dengan 

jumlah 80,8% tamat SLTP 3,8% dan 

sisanya 15,4% dalah lulusa pergurungan 

tinggi,umur rata-rata pengguna paling 

banyak 16-20 tahun 65,4%,21-25 tahun 

30,8%,26-30 3,8%,sedangkan menurut 

jenis kelamin yaitu 46,2% pengguna 

adalah laki-laki dan 53,8% pengguna 

perempuan  

 

1. Terdapat 32 jenis kelompok 

industri yang beraneka 

ragam,rata-rata jumlah tenaga 

kerja yang terserap di setiap 

unit industri  1-9  orang,  nilai  

investasi terbesar  dihasilkan 

oleh  kelompok  industri 

genteng dari tanah 

liat/keramik dan terkecil 

2. Pola distribusi spasial industri 

kecil dan rumah tangga 

berdasarkan average nearest 

neighbor analysis termasuk 

kategori pola mengelompok 

3. Industri kecil dan rumah tangga 

unggulan berdasarkan Location 

Quotient (LQ) Analysis tersebar 

di seluruh desa dengan jenis 

kelompok industri yang 

berbeda-beda. 

1. Jumlah Kantor Pos dan Agen Pos di Kota 

Surakarta terdapat 16 kantor pos dan 

memiliki jumlah 15 agen pos yang tersebar di 

5 Kecamatan di Kota Surakarta. Lokasi 

Kantor Pos dan Agen Pos terbanyak berada di 

Pusat Bisnis Perdagangan 14 ( 45,16%), Pusat 

Perkantoran dan Pelayanan 7 (22,58%), Pusat 

Pendidikan 6 (19,35%) dan Permukiman 4 

(12,90%) 

2. Pola persebaran kantor pos, agen pos di Kota 

Surakarta yaitu acaka (Random) dengan nilai 

Z-score 0,573825. 

3. Indikator Kinerja Pelayanan kantor pos secara 

keseluruhan Indikator Persyaratan 

Penggunaan Layanan, Indikator Sistem 

Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan, 

Indikator Waktu Penyelesaian Pelayanan atau 

layanan, Indikator Biaya atau Tarif Layanan, 

Indikator Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 

Indikator Keamanan Layanan, Indikator 

Kedisplinan, Kesopanan Dan Keramahan 

Petugas Pelayanan, Indikator Penanganan, 

Pengaduan, Saran Dan Masukan, Indikator 

Sarana Dana Prasarana.Nilai Indikator kinerja 

pelayanan yang paling kecil adalah Sarana 

dan Prasarana Kantor Pos yang masih belum 

menunjang dalam kinerja pelayanan. 
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 1.6 Kerangka Pemikiran 

       Perkembangan dunia semakin cepat dengan perubahan arus globalisasi di segala 

bidang. Salah satu kebutuhan hidup yang sering dibutuhkan oleh masyarakat ialah jasa 

layanan pengiriman. Banyaknya jumlah penduduk yang saling berinteraksi satu sama 

lain tetapi terhambat oleh jarak membuat jasa layanan pengiriman ini sangatlah penting 

dan dibutuhkan. Banyaknya pesaing yang bermunculan menbuat jasa layanan 

pemerintah adalah PT Pos Indonesia (persero). Untuk dapat bersaing dengan jasa 

layanan swasta yang semakin bayak di lokasi-lokasi seperti kantor pos. PT Pos 

Indonesia (persero) harus mengetahui informasi mengenai distribusi spasial dan pola 

persebaran kantor pos, agen pos di Kota Surakarta, sehingga dapat diketahui jumlah 

kantor pos, agen pos yang tersedia sudah cukup atau belum untuk melayani kebutuhan 

pelanggan dan masyarakat. 

         PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dikelola 

oleh pemerintah yang bergerak di bidang jasa layanan pengiriman yang sudah lama 

melayani kebutuhan masyarakat akan jasa layanan pengiriman yang berada di wilayah-

wilayah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi sudah banyaknya pesaing-pesaing 

jasa layanan swasta membuat kantor pos mulai dilupakanakan fungsinya sebagai sarana 

yang disediakan oleh pemerintah, untuk itu PT.Pos Indonesia harus memperbaiki 

kinerja layanannya terhadap pelanggan agar pelanggan merasa puas akan kualitas 

layanannya yang disediakan. Dengan begitu membuat pelanggan meningkatkan 

loyalitasnya terhadap layanan kantor pos. 

            Distribusi menjelaskan tentang kekhasan distribusi dari gejala-gejala yang ada 

dipermukaan bumi, hal ini tidaklah mudah karena kenampakan yang ada di permukaan 

bumi tercipta dari berbagai dimensi bentuk dan terjalin dalam suatu sistem yang sangat 

komplek. Dalam menggambarkan persebaran, pola persebaran kantor pos, agen pos di 

Kota Surakarta harus menggunakan  alat  bantu  berupa peta  dalam menyajikan 

fenomena-fenomena geografi yang luas menjadi fenomena geografi yang mudah 

diobservasi sesuai dengan pandangan manusia. 
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         Persebaran kantor pos, agen pos dilihat dilapangan dengan observasi dari data 

yang diperoleh dan di analisis dengan peta, kemudian agar dapat mengetahui kinerja 

layanan maka melakukan survei wawancara terhadap pelanggan jasa layanan kantor 

pos. Dalam hal ini indikator kinerja pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 14 Tahun 2017 antara lain Persyaratan, Sistem, 

Mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk,Spesifikasi Jenis 

Pelayanan, Keamanan, Kedisiplinan,kesopanan dan keramahan, Penanganan 

Pengaduan, Saran Dan Masukan, Sarana Dan Prasarana melalui ini dapat mengetahui 

kinerja pelayanannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram alir Pemikiran 

Pelayanan Jasa 

Pengiriman Dokumen 

dan Barang 

Kantor Pos cabang di 

Kota Surakarta  

Survei wawancara kinerja 

pelayanan 

                    Kinerja pelayanan 

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan 

prosedur, Waktu penyelesaian, 

Biaya/Tarif, Produk,Spesifikasi Jenis 

Pelayanan, Keamanan, Kedisiplinan, 

kesopanan dan keramahan, 

Penanganan Pengaduan, Saran Dan 

Masukan Sarana Dan Prasarana 

 

Lokasi kantor pos dan 

agen pos di Kota 

Surakarta Tahun 2018 

Parameter kinerja 

pelayanan terhadap 

pelanggan  
Tingkat kinerja 

pelayanan kantor pos 

di Kota Surakarta 

Analisis Distribusi Spasial Kantor Pos, Agen 

Pos Dan Kinerja Pelayanan Kantor Pos PT. 

Pos Indonesia (Persero) Kota Surakrta 

Tahun 2018 
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1.7 Batasan operasional 

A. PT. Pos Indonesia  perusahaan yang dikelola oleh pemerintah dan termasuk 

perusahaan BUMN merupakan bagian pendukung sarana dan prasaaran 

komunikasi dan informasi, berperan penting dalam pembangunan wilayah dan 

pengembangan wilayah di Indonesia distribusi nasional. 

B. Analisis pola keruangan ( spatial pattern analysis) Pola keruangan maka 

dapat diartikan sebagai kekhasan sebaran keruangan (special spatial 

distribution) gejala geosfer di permukaan bumi . oleh karena gejala keruangan 

sendiri terdiri dari elemen-elemen pembentuk ruangyang dapat diabstraksikan 

menjadi bentuk titik, garis atau area maka pola keruangan selalu berkisar 

kekhasan sebaran titik-titik, garis-garis atau areal-areal itu sendiri (Webster, 

1996, Coffey, 1981, Yunus, 2001).  

C. Analisis tetangga terdekat ialah merupakan salah satu analisis yang digunakan 

untuk menjelaskan pola persebaran dari titik-titik lokasi tempat dengan 

menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan jarak,lokasi dan luas 

wilayah. 

D. Pola persebaran adalah bentuk atau model suatu obyek yang ada di permukaan 

bumi (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno,1979) 

E. Pola adalah susunan distribusi antar lokasi dalam suatu ruang (Muechrcke,1982) 

F. Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1981). 

G. Analisis pola persebaran adalah analisis lokasi yang menitik beratkan kapada 

tiga unsur geografi yaitu jarak, kaitan dan gerakan ( Bintarto dan Surastopo 

Hadisumarno, 1979). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah letak 

dan jarak. 

H. Sejarah kantor pos mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu 

panjang,Kantorpos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh 

Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 

dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama 
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bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka 

yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda   

(https://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia) 

I. Berdirinya kantor pos Surakarta tidak terpisahkan dari perkembangan Kota 

Surakarta pada umumnya daan perkembangan Dinas Pos pada khususnya. Pada 

dasarnya kantor pos Solo tidaklah lepas dari sejarah Pos Indonesia secara utuh. 

Berdirinya kantor pos solo secara pasti tidak diketahui kapan berdirinya tetapi 

diperkirakan tahun 1812 sesungguhnya telah ada perhubungan pos di Kota 

Surakarta. 

J. PT POS INDONESIA secara makro menurut undang-undang – pasal 3 UU No 

38/2009 yaitu (1).Penghubung daerah terkecil (2). Perekat hubungan antar 

masyarakat (3).Mendukung persatuan dan kesatuan (4).Penggerak perekonomian 

masyarakat 5. Meningkatkan hubungan antar bangsa (6).Faktor dasar sosial dan 

budaya (8).Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (9).Perantara efektif hubungan 

dengan berbagai institusi 

K. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

14 Tahun 2017 ada 9  indikator dalam pengukuran kinerja pelayanan antara lain 

Persyaratan, Sistem Mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, 

Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan, Keamanan, Kedisiplinan,kesopanan dan 

keramahan, Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan, Sarana Dan Prasarana 
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