
KUESIONER PENELITIAN 
 
 
 

Sehubungan dengan penelitian saya tentang “ANALISIS PERINGKAT 

PEMASOK PRODUK TUTUP GALON (SEAL) PADA AIR MINUM ISI 

ULANG QUADI”, saya memohon kesediaan Anda sekalian sebagai pemilik dan 

bagian gudang untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Terima kasih atas 

perhatiannya. 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama  : 

Jabatan  : 

Jenis Kelamin : 

No. HP : 

 

A. Pemberian Bobot (Pemilik) 

Mohon mengisi item pertanyaan berikut ini dengan cara memberikan tanda 

(X) atau (V) pada jawaban pilihan Anda masing-masing. Terima kasih!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bobot  

Kriteria Tidak 
Penting 

Penting Sangat 
Penting 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Menurut Anda, seberapa 

pentingkah ukuran/kapasitas 
produksi 

   

Rata-rata Bobot Keadaan Umum 
Pemasok: 

   

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Menurut Anda, seberapa 

pentingkah waktu penyerahan 
barang 

2. Menurut Anda, seberapa 
pentingkah kondisi kedatangan 
barang 

3. Menurut Anda, seberapa 
pentingkah mengikuti 
instruksi/permintaan pembeli 

4. Menurut Anda, seberapa 
pentingkah penanganan keluhan 
dari pembeli 

5. Menurut Anda, seberapa 
pentingkah informasi barang yang 
diberikan 

6. Menurut Anda, seberapa 
pentingkah informasi harga yang 
diberikan 

   

Rata-rata Bobot Keadaaan 
Pelayanan: 

   

C. Keadaan Material/Barang: 
1. Menurut Anda, seberapa 

pentingkah kualitas barang 
2. Menurut Anda, seberapa 

pentingkah harga barang 
3. Menurut Anda, seberapa 

pentingkah jaminan yang 
diberikan oleh pemasok 

4. Menurut Anda, seberapa 
pentingkah keseragaman barang 

5. Menurut Anda, seberapa 
pentingkah keadaan pengepakan 

   

Rata-rata Bobot Keadaan 
Material/Barang: 

   

 



 

 
 

B. Pemberian Nilai Masing-masing Pemasok (Pemilik) 

Lingkarilah pada jawaban Anda sesuai dengan masing-masing pemasok. 

1. Ibu Martha 

A. Keadaan Umum Pemasok 

1) Ukuran/kapasitas produksi adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh perusahaan pemasok untuk memenuhi kebutuhan 

AMIU “Quadi”.  

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika selalu dapat memenuhi 

produk tutup galon (seal) yang dipesan setiap kali pesan 

oleh AMIU “Quadi”. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika terkadang tidak 

dapat memenuhi produk tutup galon (seal) yang dipesan 

setiap kali pesan oleh AMIU “Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika sering tidak dapat 

memenuhi produk tutup galon (seal) yang dipesan 

setiap kali pesan oleh AMIU “Quadi”. 

B. Keadaan Pelayanan 

   1) Waktu penyerahan barang adalah ketepatan sampainya  

produk tutup galon (seal) yang dipesan oleh AMIU 

“Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika waktu penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat kurang dari 

satu minggu. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat lebih dari satu 

minggu. 



 

 
 

2) Mengikuti instruksi / permintaan pembeli adalah sejauh 

mana pemasok mengikuti permintaan dari AMIU 

”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika barang yang dikirim 

pemasok selalu sesuai dengan permintaan/order 

AMIU ”Quadi”. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika barang yang 

dikirim pemasok kadang tidak sesuai dengan 

permintaan/order AMIU ”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (3) jika barang yang 

dikirim pemasok kadang sering tidak sesuai dengan 

permintaan/order AMIU ”Quadi”. 

3) Penanganan keluhan dari pembeli adalah seperti apa 

tanggapan dari pihak AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

cepat tanggap dalam merespon keluhan dari pihak  

AMIU ”Quadi”, misalnya komplain ditanggapi 

dalam 1-2 hari. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kurang tanggap dalam merespon keluhan dari pihak  

AMIU ”Quadi”, misalnya komplain ditanggapi 

dalam 3-6 hari. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok lama 

dalam menanggapi atau merespon keluhan dari 

pihak  AMIU ”Quadi”, misalnya komplain 

ditanggapi dalam lebih dari seminggu. 

4) Informasi barang yang diberikan adalah informasi yang 

diberikan pemasok kepada AMIU ”Quadi” mengenai 

jenis barang terutama untuk barang baru. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

memberikan informasi perkembangan jenis produk 



 

 
 

baru seal kepada AMIU ”Quadi”, misalnya ada seal 

dengan kualitas lebih baik. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang saja memberikan informasi 

perkembangan jenis produk baru seal kepada AMIU 

”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah memberikan informasi perkembangan jenis  

produk baru seal kepada AMIU ”Quadi”. 

5) Informasi harga yang diberikan adalah informasi yang 

diberikan pemasok kepada AMIU ”Quadi” mengenai 

harga barang dari produk seal yang dipesan. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

memberikan informasi perkembangan harga produk 

seal  kepada AMIU ”Quadi”, yaitu jika ada 

perubahan harga langsung diberitahu. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang saja memberikan informasi 

perkembangan harga produk seal  kepada AMIU 

”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah memberikan informasi perkembangan harga 

produk seal  kepada AMIU ”Quadi”. 

C. Keadaan Material/Barang 

1) Kualitas barang adalah mutu dari produk seal yang dikirim 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika mutu produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi”, yaitu tepi tidak 

sobek/pecah, warna seragam, ukuran sesuai standard. 



 

 
 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika mutu produk 

seal kurang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi salah satu dari 

3 kriteria sebelumnya. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika mutu produk 

seal tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi ketiga kriteria 

yang ditetapkan. 

2) Harga barang adalah harga produk seal yang diberikan 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika harga produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi” (dalam hal ukuran, warna 

dan kualitas). 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika kualitas 

produk seal sesuai dengan yang ditetapkan AMIU 

”Quadi”, tetapi harga lebih tinggi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika harga yang 

ditetapkan normal tetapi kualitas produk seal yang 

dipasok dibawah standar kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”. 

3) Jaminan yang diberikan oleh pemasok adalah sikap 

perusahaan pemasok untuk mengganti produk seal 

apabila pasokan tidak sesuai atau cacat (dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas). 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengganti produk seal jika tidak sesuai atau cacat, 

misalnya jika ada warna yang tidak seragam, tepi 

sobek, atau ukuran tidak sesuai standard. 



 

 
 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang mengganti produk seal jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengganti produk seal jika tidak sesuai atau 

cacat. 

4)  Keseragaman barang adalah jenis barang seal yang 

dikirim pemasok dalam keadaan sama semua dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengirim produk seal yang sama semua dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

terkadang mengirim produk seal yang sama semua 

dalam hal ukuran, warna dan kualitas. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengirim mengirim produk seal yang sama 

semua dalam hal ukuran, warna dan kualitas. 

5)  Keadaan pengepakan adalah kondisi kedatangan barang 

seal yang dikirim pemasok yang berhubungan dengan 

cara packing (pengeoakannya). 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengirim produk seal dengan keadaan pengepakan 

baik, yaitu tidak sobek dan rapi. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

terkadang mengirim produk seal dengan keadaan 

pengepakan terkadang sobek dan kurang rapi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengirim mengirim produk seal dengan 

keadaan pengepakan sering sobek dan tidak rapi. 

 



 

 
 

2. CV. FA 

A. Keadaan Umum Pemasok 

1) Ukuran/kapasitas produksi adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh perusahaan pemasok untuk memenuhi kebutuhan 

AMIU “Quadi”.  

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika selalu dapat memenuhi 

produk tutup galon (seal) yang dipesan setiap kali pesan 

oleh AMIU “Quadi”. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika terkadang tidak 

dapat memenuhi produk tutup galon (seal) yang dipesan 

setiap kali pesan oleh AMIU “Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika sering tidak dapat 

memenuhi produk tutup galon (seal) yang dipesan 

setiap kali pesan oleh AMIU “Quadi”. 

B. Keadaan Pelayanan 

   1) Waktu penyerahan barang adalah ketepatan sampainya  

produk tutup galon (seal) yang dipesan oleh AMIU 

“Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika waktu penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat kurang dari 

satu minggu. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2) Mengikuti instruksi / permintaan pembeli adalah sejauh 

mana pemasok mengikuti permintaan dari AMIU 

”Quadi”. 



 

 
 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika barang yang dikirim 

pemasok selalu sesuai dengan permintaan/order 

AMIU ”Quadi”. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika barang yang 

dikirim pemasok kadang tidak sesuai dengan 

permintaan/order AMIU ”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (3) jika barang yang 

dikirim pemasok kadang sering tidak sesuai dengan 

permintaan/order AMIU ”Quadi”. 

3) Penanganan keluhan dari pembeli adalah seperti apa 

tanggapan dari pihak AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

cepat tanggap dalam merespon keluhan dari pihak  

AMIU ”Quadi”, misalnya komplain ditanggapi 

dalam 1-2 hari. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kurang tanggap dalam merespon keluhan dari pihak  

AMIU ”Quadi”, misalnya komplain ditanggapi 

dalam 3-6 hari. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok lama 

dalam menanggapi atau merespon keluhan dari 

pihak  AMIU ”Quadi”, misalnya komplain 

ditanggapi dalam lebih dari seminggu. 

4) Informasi barang yang diberikan adalah informasi yang 

diberikan pemasok kepada AMIU ”Quadi” mengenai 

jenis barang terutama untuk barang baru. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

memberikan informasi perkembangan jenis produk 

baru seal kepada AMIU ”Quadi”, misalnya ada seal 

dengan kualitas lebih baik. 



 

 
 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang saja memberikan informasi 

perkembangan jenis produk baru seal kepada AMIU 

”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah memberikan informasi perkembangan jenis  

produk baru seal kepada AMIU ”Quadi”. 

5) Informasi harga yang diberikan adalah informasi yang 

diberikan pemasok kepada AMIU ”Quadi” mengenai 

harga barang dari produk seal yang dipesan. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

memberikan informasi perkembangan harga produk 

seal  kepada AMIU ”Quadi”, yaitu jika ada 

perubahan harga langsung diberitahu. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang saja memberikan informasi 

perkembangan harga produk seal  kepada AMIU 

”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah memberikan informasi perkembangan harga 

produk seal  kepada AMIU ”Quadi”. 

C. Keadaan Material/Barang 

1) Kualitas barang adalah mutu dari produk seal yang dikirim 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika mutu produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi”, yaitu tepi tidak 

sobek/pecah, warna seragam, ukuran sesuai standard. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika mutu produk 

seal kurang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 



 

 
 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi salah satu dari 

3 kriteria sebelumnya. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika mutu produk 

seal tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi ketiga kriteria 

yang ditetapkan. 

2) Harga barang adalah harga produk seal yang diberikan 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika harga produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi” (dalam hal ukuran, warna 

dan kualitas). 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika kualitas 

produk seal sesuai dengan yang ditetapkan AMIU 

”Quadi”, tetapi harga lebih tinggi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika harga yang 

ditetapkan normal tetapi kualitas produk seal yang 

dipasok dibawah standar kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”. 

3) Jaminan yang diberikan oleh pemasok adalah sikap 

perusahaan pemasok untuk mengganti produk seal 

apabila pasokan tidak sesuai atau cacat (dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas). 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengganti produk seal jika tidak sesuai atau cacat, 

misalnya jika ada warna yang tidak seragam, tepi 

sobek, atau ukuran tidak sesuai standard. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang mengganti produk seal jika tidak 

sesuai atau cacat. 



 

 
 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengganti produk seal jika tidak sesuai atau 

cacat. 

4)  Keseragaman barang adalah jenis barang seal yang 

dikirim pemasok dalam keadaan sama semua dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengirim produk seal yang sama semua dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

terkadang mengirim produk seal yang sama semua 

dalam hal ukuran, warna dan kualitas. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengirim mengirim produk seal yang sama 

semua dalam hal ukuran, warna dan kualitas. 

5)  Keadaan pengepakan adalah kondisi kedatangan barang 

seal yang dikirim pemasok yang berhubungan dengan 

cara packing (pengeoakannya). 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengirim produk seal dengan keadaan pengepakan 

baik, yaitu tidak sobek dan rapi. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

terkadang mengirim produk seal dengan keadaan 

pengepakan terkadang sobek dan kurang rapi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengirim mengirim produk seal dengan 

keadaan pengepakan sering sobek dan tidak rapi. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Bapak Peter 

A. Keadaan Umum Pemasok 

1) Ukuran/kapasitas produksi adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh perusahaan pemasok untuk memenuhi kebutuhan 

AMIU “Quadi”.  

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika selalu dapat memenuhi 

produk tutup galon (seal) yang dipesan setiap kali pesan 

oleh AMIU “Quadi”. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika terkadang tidak 

dapat memenuhi produk tutup galon (seal) yang dipesan 

setiap kali pesan oleh AMIU “Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika sering tidak dapat 

memenuhi produk tutup galon (seal) yang dipesan 

setiap kali pesan oleh AMIU “Quadi”. 

B. Keadaan Pelayanan 

   1) Waktu penyerahan barang adalah ketepatan sampainya  

produk tutup galon (seal) yang dipesan oleh AMIU 

“Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika waktu penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat kurang dari 

satu minggu. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2) Mengikuti instruksi / permintaan pembeli adalah sejauh 

mana pemasok mengikuti permintaan dari AMIU 

”Quadi”. 



 

 
 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika barang yang dikirim 

pemasok selalu sesuai dengan permintaan/order 

AMIU ”Quadi”. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika barang yang 

dikirim pemasok kadang tidak sesuai dengan 

permintaan/order AMIU ”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (3) jika barang yang 

dikirim pemasok kadang sering tidak sesuai dengan 

permintaan/order AMIU ”Quadi”. 

3) Penanganan keluhan dari pembeli adalah seperti apa 

tanggapan dari pihak AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

cepat tanggap dalam merespon keluhan dari pihak  

AMIU ”Quadi”, misalnya komplain ditanggapi 

dalam 1-2 hari. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kurang tanggap dalam merespon keluhan dari pihak  

AMIU ”Quadi”, misalnya komplain ditanggapi 

dalam 3-6 hari. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok lama 

dalam menanggapi atau merespon keluhan dari 

pihak  AMIU ”Quadi”, misalnya komplain 

ditanggapi dalam lebih dari seminggu. 

4) Informasi barang yang diberikan adalah informasi yang 

diberikan pemasok kepada AMIU ”Quadi” mengenai 

jenis barang terutama untuk barang baru. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

memberikan informasi perkembangan jenis produk 

baru seal kepada AMIU ”Quadi”, misalnya ada seal 

dengan kualitas lebih baik. 



 

 
 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang saja memberikan informasi 

perkembangan jenis produk baru seal kepada AMIU 

”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah memberikan informasi perkembangan jenis  

produk baru seal kepada AMIU ”Quadi”. 

5) Informasi harga yang diberikan adalah informasi yang 

diberikan pemasok kepada AMIU ”Quadi” mengenai 

harga barang dari produk seal yang dipesan. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

memberikan informasi perkembangan harga produk 

seal  kepada AMIU ”Quadi”, yaitu jika ada 

perubahan harga langsung diberitahu. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang saja memberikan informasi 

perkembangan harga produk seal  kepada AMIU 

”Quadi”. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah memberikan informasi perkembangan harga 

produk seal  kepada AMIU ”Quadi”. 

C. Keadaan Material/Barang 

1) Kualitas barang adalah mutu dari produk seal yang dikirim 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika mutu produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi”, yaitu tepi tidak 

sobek/pecah, warna seragam, ukuran sesuai standard. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika mutu produk 

seal kurang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 



 

 
 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi salah satu dari 

3 kriteria sebelumnya. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika mutu produk 

seal tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi ketiga kriteria 

yang ditetapkan. 

2) Harga barang adalah harga produk seal yang diberikan 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika harga produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi” (dalam hal ukuran, warna 

dan kualitas). 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika kualitas 

produk seal sesuai dengan yang ditetapkan AMIU 

”Quadi”, tetapi harga lebih tinggi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika harga yang 

ditetapkan normal tetapi kualitas produk seal yang 

dipasok dibawah standar kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”. 

3) Jaminan yang diberikan oleh pemasok adalah sikap 

perusahaan pemasok untuk mengganti produk seal 

apabila pasokan tidak sesuai atau cacat (dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas). 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengganti produk seal jika tidak sesuai atau cacat, 

misalnya jika ada warna yang tidak seragam, tepi 

sobek, atau ukuran tidak sesuai standard. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

kadang-kadang mengganti produk seal jika tidak 

sesuai atau cacat. 



 

 
 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengganti produk seal jika tidak sesuai atau 

cacat. 

4)  Keseragaman barang adalah jenis barang seal yang 

dikirim pemasok dalam keadaan sama semua dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengirim produk seal yang sama semua dalam hal 

ukuran, warna dan kualitas. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

terkadang mengirim produk seal yang sama semua 

dalam hal ukuran, warna dan kualitas. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengirim mengirim produk seal yang sama 

semua dalam hal ukuran, warna dan kualitas. 

5)  Keadaan pengepakan adalah kondisi kedatangan barang 

seal yang dikirim pemasok yang berhubungan dengan 

cara packing (pengeoakannya). 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika pemasok selalu 

mengirim produk seal dengan keadaan pengepakan 

baik, yaitu tidak sobek dan rapi. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika pemasok 

terkadang mengirim produk seal dengan keadaan 

pengepakan terkadang sobek dan kurang rapi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika pemasok tidak 

pernah mengirim mengirim produk seal dengan 

keadaan pengepakan sering sobek dan tidak rapi. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
KUESIONER PENELITIAN 

 
 
 

Sehubungan dengan penelitian saya tentang “ANALISIS PERINGKAT 

PEMASOK PRODUK TUTUP GALON (SEAL) PADA AIR MINUM ISI 

ULANG QUADI”, saya memohon kesediaan Anda sekalian sebagai pemilik dan 

bagian gudang untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Terima kasih atas 

perhatiannya. 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama  : 

Jabatan  : 

Jenis Kelamin : 

No. HP : 

 

 

A. Pemberian Nilai Masing-masing Pemasok (Karyawan) 

Lingkarilah pada jawaban Anda sesuai dengan masing-masing pemasok. 

1. Ibu Martha 

A. Keadaan Pelayanan 

   1) Waktu penyerahan barang adalah ketepatan sampainya  

produk tutup galon (seal) yang dipesan oleh AMIU 

“Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika waktu penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) tepat waktu tiap kali 

pesan. 



 

 
 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat kurang dari 

satu minggu. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2) Kondisi kedatangan barang adalah kondisi barang ketika 

tiba di AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika barang tiba dengan 

kondisi baik dan tanpa cacat, misalnya ukuran 

sesuai standard, warna seragam, tidak pecah 

tepinya. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika barang tiba 

dengan kondisi kurang baik atau sedikit cacat, 

misalnya ukuran sesuai standard dan masih dapat 

dipakai tetapi warna tidak seragam. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika barang tiba 

dengan kondisi tidak baik atau banyak cacat, 

misalnya ukuran tidak sesuai standard, agak pecah 

di tepinya sehingga tidak dapat digunakan. 

B. Keadaan Material/Barang 

1) Kualitas barang adalah mutu dari produk seal yang dikirim 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika mutu produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi”, yaitu tepi tidak 

sobek/pecah, warna seragam, ukuran sesuai standard. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika mutu produk 

seal kurang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi salah satu dari 

3 kriteria sebelumnya. 



 

 
 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika mutu produk 

seal tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi ketiga kriteria 

yang ditetapkan. 

2) Harga barang adalah harga produk seal yang diberikan 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika harga produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi” (dalam hal ukuran, warna 

dan kualitas). 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika kualitas 

produk seal sesuai dengan yang ditetapkan AMIU 

”Quadi”, tetapi harga lebih tinggi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika harga yang 

ditetapkan normal tetapi kualitas produk seal yang 

dipasok dibawah standar kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”. 

 

2. CV. FA 

A. Keadaan Pelayanan 

   1) Waktu penyerahan barang adalah ketepatan sampainya  

produk tutup galon (seal) yang dipesan oleh AMIU 

“Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika waktu penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat kurang dari 

satu minggu. 



 

 
 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2) Kondisi kedatangan barang adalah kondisi barang ketika 

tiba di AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika barang tiba dengan 

kondisi baik dan tanpa cacat, misalnya ukuran 

sesuai standard, warna seragam, tidak pecah 

tepinya. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika barang tiba 

dengan kondisi kurang baik atau sedikit cacat, 

misalnya ukuran sesuai standard dan masih dapat 

dipakai tetapi warna tidak seragam. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika barang tiba 

dengan kondisi tidak baik atau banyak cacat, 

misalnya ukuran tidak sesuai standard, agak pecah 

di tepinya sehingga tidak dapat digunakan. 

 

 

B. Keadaan Material/Barang 

1) Kualitas barang adalah mutu dari produk seal yang dikirim 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika mutu produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi”, yaitu tepi tidak 

sobek/pecah, warna seragam, ukuran sesuai standard. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika mutu produk 

seal kurang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi salah satu dari 

3 kriteria sebelumnya. 



 

 
 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika mutu produk 

seal tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi ketiga kriteria 

yang ditetapkan. 

2) Harga barang adalah harga produk seal yang diberikan 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika harga produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi” (dalam hal ukuran, warna 

dan kualitas). 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika kualitas 

produk seal sesuai dengan yang ditetapkan AMIU 

”Quadi”, tetapi harga lebih tinggi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika harga yang 

ditetapkan normal tetapi kualitas produk seal yang 

dipasok dibawah standar kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”. 

 

 
 

3. Bapak Peter 

A. Keadaan Pelayanan 

   1) Waktu penyerahan barang adalah ketepatan sampainya  

produk tutup galon (seal) yang dipesan oleh AMIU 

“Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika waktu penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat kurang dari 

satu minggu. 



 

 
 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika penyerahan 

pasokan tutup galon (seal) terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2) Kondisi kedatangan barang adalah kondisi barang ketika 

tiba di AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika barang tiba dengan 

kondisi baik dan tanpa cacat, misalnya ukuran 

sesuai standard, warna seragam, tidak pecah 

tepinya. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika barang tiba 

dengan kondisi kurang baik atau sedikit cacat, 

misalnya ukuran sesuai standard dan masih dapat 

dipakai tetapi warna tidak seragam. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika barang tiba 

dengan kondisi tidak baik atau banyak cacat, 

misalnya ukuran tidak sesuai standard, agak pecah 

di tepinya sehingga tidak dapat digunakan. 

 

 

B. Keadaan Material/Barang 

1) Kualitas barang adalah mutu dari produk seal yang dikirim 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika mutu produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi”, yaitu tepi tidak 

sobek/pecah, warna seragam, ukuran sesuai standard. 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika mutu produk 

seal kurang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi salah satu dari 

3 kriteria sebelumnya. 



 

 
 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika mutu produk 

seal tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”, yaitu tidak memenuhi ketiga kriteria 

yang ditetapkan. 

2) Harga barang adalah harga produk seal yang diberikan 

pemasok kepada AMIU ”Quadi”. 

a) Memenuhi kriteria baik (3) jika harga produk seal 

yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan AMIU ”Quadi” (dalam hal ukuran, warna 

dan kualitas). 

b) Memenuhi kriteria kurang baik (2) jika kualitas 

produk seal sesuai dengan yang ditetapkan AMIU 

”Quadi”, tetapi harga lebih tinggi. 

c) Memenuhi kriteria tidak baik (1) jika harga yang 

ditetapkan normal tetapi kualitas produk seal yang 

dipasok dibawah standar kualitas yang ditetapkan 

AMIU ”Quadi”. 



56 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	logo: 


