
QUESTIONNAIRE 

UNTUK MENGETAHUI GAMBARAN SINGKAT PERUSAHAAN 

1. PT. Arindo Garmentama bergerak dibidang apa? 

2. Apakah perkembangan usaha perusahaan terus meningkat? 

3. Apakah lokasi perusahaan mendukung kegiatan operasional perusahaan? 

4. Apakah ada bagian yang belum maksimal dalam menjalankan kinerjanya?  

5. Apakah ada masalah intern yang terjadi dalam perusahaan? 

6. Sistem produksi apakah yang dilakukan perusahaan? 

7. Apakah sistem produksi memadai dan mendukung fungsi produksi yang ada?  

8. Jika tidak, mengapa sistem produksi kurang mendukung kelancaran fungsi 

produksi? 

9. Apakah fungsi produksi yang ada sudah melakukan produksi secara : 

a. Ekonomis? 

b. Efisien? 

c. Efektif? 

10. Jika tidak, apa yang menyebakan fungsi produksi tidak dapat ekonomis / 

efisien / efektif? 

11. Apakah perubahan yang terjadi dalam volume produksi akan diakomodasi 

dengan cara mengubah jumlah tenaga kerja? 

12. Apakah perusahaan akan menggunakan tenaga paruh waktu, atau waktu 

lembur jika terjadi lonjakan permintaan yang melebihi kemampuan kapasitas 



yang tersedia untuk mengerjakannya dan bagaimana perusahaan mengelola 

kapasitas menganggur jika terjadi penurunan permintaan? 

13. Apakah perusahaan akan menggunakan subkontraktor dalam mengantisipasi 

permintaan yang berfluktuasi? 

14. Apakah perusahaan memutuskan untuk mengubah harga atau faktor-faktor 

lain untuk mempengaruhi permintaan? 

15. Apakah jumlah karyawan yang ada sudah cukup sehingga dapat bekerja 

dengan optimal? 

16. Apakah ada keluhan dari karyawan tentang tugasnya? 
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QUESTIONNAIRE 

UNTUK MENILAI KONDISI UMUM PERUSAHAAN 

1. Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan? 

2. Dimanakah lokasi perusahaan berada? 

3. Apakah tujuan dan kebijakan perusahaan? 

4. Aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan? 

5. Apakah terdapat bagan organisasi? 

6. Apakah terdapat pembagian tugas (job description) bagi masing-masing 

karyawan secara tertulis? 

7. Apakah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab cukup jelas dan 

diketahui karyawan? 

8. Apakah terdapat auditor internal? 

9. Apakah fungsi akuntansi terlepas dari fungsi berikut ini : 

a. Pembelian 

b. Penjualan 

c. Produksi 

d. Pemberian kredit 

e. Penerimaan uang 

f. Pengeluaran uang 

g. Penyimpanan barang 

10. Apakah tercegah kemungkinan kolusi antar karyawan yang mungkin adalah 

famili? 



11. Apakah akta pendirian perusahaan sudah mendapatkan pengesahan dari 

Menteri Kehakiman? 

12. Apakah terdapat petugas keamanan yang memeriksa setiap orang atau 

kendaraan yang keluar masuk lokasi perusahaan? 

13. Apakah keputusan rapat persero, Dewan Komisaris dan direksi dicatat dan 

ditandatangani secara rapi?  
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QUESTIONNAIRE 

UNTUK MENILAI FUNGSI PRODUKSI PERUSAHAAN 

1. Apakah terdapat perencanaan produksi secara tertulis? 

2. Jika ada, bagaimana perencanaan produksinya? Apakah dibuat  periodik? 

3. Siapakah yang berwenang untuk membuat perencanaan produksi? 

4. Apakah produksi dilakukan berdasar pesanan atau produksi massa? 

5. Apakah terdapat jadwal produksi? 

6. Jika ada, apakah jadwal produksi tersebut dapat diselesaikan tepat waktu? 

7. Apakah ada prosedur pengendalian produksi secara tertulis? terhadap : 

a. Bahan baku? 

b. Peralatan dan fasilitas produksi? 

c. Transformasi? 

d. Kualitas? 

e. Barang jadi? 

8. Apakah dilakukan inspeksi terhadap setiap bahan baku yang diterima? 

9. Apakah tingkat bahan baku yang ada dapat memenuhi kebutuhan produksi? 

10. Apakah bahan baku digunakan untuk menyerap perubahan permintaan selama 

periode permintaan? 

11. Apakah dilakukan pemeliharaan mesin produksi secara berkala? 

12. Apakah terdapat gangguan dalam keseimbangan lintas produksi : 

a. Disebabkan oleh kemacetan proses produksi (mesin) ? 

b. Disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja produksi ? 



13. Apakah terdapat quality control yang bertanggung jawab untuk memeriksa 

tingkat cacat produk? 

14. Bagaimana rasio jumlah bahan baku akhir dengan hasil produksi? Apakah 

menghasilkan jumlah persediaan zero defect? 

15. Apakah kapasitas produksi sudah sesuai dengan rencana produksi? 

16. Apakah kapasitas produksi sudah didukung dengan penggunaan kapasitas 

yang tersedia? 
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