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DAFTAR PERTANYAAN 

Evaluasi Pemasok Produk Tes Gula Darah  

Pada CV. Mitra Utama Alkesindo Semarang 

Petunjuk : Isilah daftar pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i anggap benar menurut keadaan yang 

sebenarnya. 

Perusahaan Pemasok  :  

Merek Produk  : 

Identitas Responden   

Nama    :  

Jabatan   : 

 

A. Keadaan umum pemasok 

1. Ukuran atau kapasitas produksi adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

perusahaan pemasok untuk memenuhi kebutuhan CV. Mitra Utama Alkesindo. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika dalam waktu 6 bulan pemasok 

selalu memenuhi produk yang dibutuhkan CV. Mitra Utama Alkesindo. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika dalam waktu 6 bulan pemasok tidak 

mampu memenuhi permintaan pasokan produk antara 1 sampai 5 kali. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika dalam waktu 6 bulan pemasok tidak 

mampu memenuhi permintaan produk lebih dari 5 kali. 

2. Kondisi Geografis adalah letak pemasok yang mudah dijangkau dan 

tersedianya transportasi yang mendukung. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika lokasi pemasok produk tes gula 

darah mudah dijangkau dan tidak menimbulkan keterlambatan. 
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b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika lokasi pemasok produk tes gula 

darah mudah untuk dijangkau. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika lokasi pemasok produk tes gula 

darah mudah jauh dan menimbulkan keterlambatan. 

B. Keadaan Pelayanan. 

1. Waktu penyerahan material adalah ketepatan sampainya produk tes gula darah 

yang dipesan ke perusahaan CV. Mitra Utama Alkesindo. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika waktu penyerahan pasokan tepat 

waktu setiap bulannya. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika penyerahan pasokan terlambat satu 

minggu dalam setiap bulannya. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika penyerahan pasokan terlambat lebih 

dari satu minggu setiap bulannya. 

2. Kondisi kedatangan material adalah keadaan kedatangan produk tes gula darah 

yang dikirimkan pemasok apakah dalam keadaan baik atau tidak. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika 100% barang yang datang dalam 

keadaan baik atau tidak dalam keadaan cacat (kemasan baik). 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika 90 – 99,99% barang yang datang 

sedikit mengalami kerusakan kemasan. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika < 90% barang yang datang 

mengalami kecacatan (kemasan sobek). 
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3. Mengikuti permintaan pembeli adalah kemampuan pemasok dalam memenuhi 

permintaan CV. Mitra Utama Alkesindo berapapun jumlah produk tes gula 

darah yang diminta. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika pemasok dapat memenuhi setiap 

permintaan berapapun jumlah produk tes gula darah yang diminta CV. 

Mitra Utama Alkesindo dalam kurun waktu 6 bulan. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika pemasok tidak dapat memenuhi 

permintaan CV. Mitra Utama Alkesindo sebanyak 2 – 4 kali dalam kurun 

waktu 6 bulan. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika pemasok tidak dapat memenuhi 

permintaan CV. Mitra Utama Alkesindo lebih dari 4 kali dalam kurun 

waktu 6 bulan. 

4. Penanganan keluhan dari pembeli adalah sikap atau reaksi perusahaan 

pemasok dalam menanggapi keluhan CV. Mitra Utama Alkesindo terhadap 

pasokan produk tes gula darah. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika pemasok selalu menanggapi 

keluhan CV. Mitra Utama Alkesindo. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika pemasok kadang-kadang saja 

menanggapi keluhan CV. Mitra Utama Alkesindo. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika pemasok tidak pernah menanggapi 

keluhan CV. Mitra Utama Alkesindo. 
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5. Informasi material yang dibutuhkan adalah penyediaan informasi tentang 

produk tes gula darah yang dimiliki pemasok secara lengkap apabila 

perusahaan CV. Mitra Utama Alkesindo membutuhkan. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika pemasok memberikan informasi 

ketersediaan produk tes gula darah yang dibutuhkan CV. Mitra Utama 

Alkesindo. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika pemasok kadang-kadang 

memberikan informasi ketersediaan produk tes gula darah yang dibutuhkan 

CV. Mitra Utama Alkesindo. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika pemasok tidak pernah memberikan 

informasi ketersediaan produk tes gula darah yang dibutuhkan CV. Mitra 

Utama Alkesindo. 

6. Informasi harga yang diberikan adalah informasi yang diberikan pemasok 

kepada CV. Mitra Utama Alkesindo mengenai harga dari produk tes gula darah 

yang dipesan. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika pemasok selalu memberikan 

informasi perkembangan harga kepada CV. Mitra Utama Alkesindo. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika pemasok kadang-kadang saja 

memberikan informasi perkembangan harga kepada CV. Mitra Utama 

Alkesindo. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika pemasok tidak pernah memberikan 

informasi perkembangan harga kepada CV. Mitra Utama Alkesindo. 
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C. Keadaan Material. 

1. Kualitas material adalah kualitas produk tes gula darah yang diberikan 

pemasok apakah sudah sesuai dengan permintaan CV. Mitra Utama Alkesindo 

(masa kadaluarsa produk masih lama). 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika 80% - 100% kualitas produk tes 

gula darah sesuai dengan permintaan CV. Mitra Utama Alkesindo yaitu 

masa kadaluarsa produk masih lama. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika 50% - 80% kualitas produk tes gula 

darah sesuai dengan permintaan CV. Mitra Utama Alkesindo yaitu 

mendekati masa kadaluarsa produk. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika kurang dari 50% kualitas produk 

tes gula darah sesuai dengan permintaan CV. Mitra Utama Alkesindo 

yaitu telah melewati masa kadaluarsa produk. 

2. Harga material adalah harga produk tes gula darah yang diberikan pemasok 

kepada CV. Mitra Utama Alkesindo. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika harga yang di tetapkan pemasok 

sesuai dengan kualitas yang ditetapkan CV. Mitra Utama Alkesindo. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika kualitas sesuai yang ditetapkan CV. 

Mitra Utama Alkesindo tetapi harga lebih tinggi. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika harga yang tetapkan normal tetapi 

kualitas produk tes gula darah yang dipasok dibawah standar kualitas yang 

ditetapkan CV. Mitra Utama Alkesindo. 
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3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok adalah sikap perusahaan pemasok 

untuk mengganti produk tes gula darah apabila pasokan tidak sesuai atau 

cacat. 

a. Memenuhi kriteria sangat baik (3) jika pemasok selalu mengganti produk 

tes gula darah apabila tidak sesuai atau cacat. 

b. Memenuhi kriteria cukup baik (2) jika pemasok kadang-kadang mengganti 

produk tes gula darah bila pasokan tidak sesuai atau cacat. 

c. Memenuhi kriteria kurang baik (1) jika pemasok tidak pernah mengganti 

produk tes gula darah bila pasokan tidak sesuai atau cacat. 
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