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DAFTAR PERTANYAAN 
EVALUASI PEMASOK BAHAN BAKU PLYWOOD 

DI PERUSAHAAN MEUBEL CV. BINTANG TERANG 
SEMARANG 

 
Petunjuk : Isilah daftar pertanyaan dibawah ini dengan cara 

memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang 
Bapak/Ibu/Sdr/i anggap benar menurut keadaan yang 
sebenamya. 

 
PERUSAHAAN PEMASOK : 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama   :         

2. Jabatan  :        

3. Pangkat/NIP :                 

4. Jenis Kelamin :        

5. Pendidikan  :        

6. Alamat  :        

7. Usia   :   

 

A. Keadaan Umum Pemasok 

8) Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara ukuran atau kapasitas produksi  pemasok 

untuk memenuhi kebutuhan CV. Bintang Terang? 

a) Dalam waktu 6 bulan pemasok dapat memenuhi 400 – 600 lembar bahan baku 

plywood ukuran 10.55 mm yang dibutuhkan CV. Bintang Terang 

b) Dalam waktu 6 bulan pemasok dapat memenuhi 201 – 399 lembar bahan baku 

plywood ukuran 10.55 mm yang dibutuhkan CV. Bintang Terang 

c) Dalam waktu 6 bulan pemasok dapat memenuhi 0 – 200 lembar bahan baku 

plywood ukuran 10.55 mm yang dibutuhkan CV. Bintang Terang 
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9) Bagaimana kondisi operasional pemasok dalam mendukung pasokan bahan baku 

dengan tepat? 

a) Lebih dari 6 kali dalam 6 bulan pemasok memberikan pasokan bahan baku 

dengan tepat. 

b)  3 – 5 kali dalam 6 bulan pemasok memberikan pasokan bahan baku dengan tepat. 

c) Kurang dari 2 kali pemasok memberikan pasokan bahan baku dengan tepat. 

 

B. Keadaan Pelayanan 

 

10) Waktu penyerahan material adalah waktu dimana pemasok bahan baku kayu plywood 

ukuran 10.55 mm memberikan pesanan bahan baku kepada perusahaan CV. Bintang 

Terang. 

a) Waktu penyerahan pasokan tepat waktu setiap bulannya. 

b) Penyerahan pasokan terlambat satu minggu dalam setiap bulannya. 

c) Penyerahan pasokan terlambat lebih dari satu minggu setiap bulannya. 

 

11) Bagaimana kondisi kedatangan material bahan baku kayu plywood ukuran 10.55 mm 

yang dikirimkan kepada CV. Bintang Terang? 

a) 100 % pasokan tidak dalam keadaan cacat.  

b) 90 – 99,99%  tidak dalam keadaan cacat. 

c) < 90% pasokan mengalami kecacatan. 

 

12) Apakah pemasuk mengikuti intruksi/permintaan CV. Bintang Terang akan bahan 

baku kayu plywood ukuran 10.55 mm? 

a) Pasokan selalu sesuai instruksi/permintaan CV. Bintang Terang. 

b) Pasokan kadang-kadang saja sesuai dengan  instruksi/permintaan CV. Bintang 

Terang 

c) Pasokan tidak mengikuti  instruksi/permintaan CV. Bintang Terang 
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13) Bagaimana kuantitas permintaan yang ditolak atau tidak dapat dipenuhi oleh para 

pemasok? 

a) Tidak pernah mendapatkan penolakan dalam pemenuhan bahan baku dalam 

waktu 6 bulan terakhir. 

b) Pernah ditolak kurang dari 2 kali untuk mendapatkan bahan baku dalam kurun 

waktu 6 bulan terakhir.  

c) Pernah ditolak lebih dari 2 kali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir untuk 

mendapatkan bahan baku 

 

14) Bagaimana penanganan keluhan dari pembeli oleh perusahaan pemasok? 

a) Selalu menanggapi setiap keluhan CV. Bintang Terang. 

b)  Kadang-kadang saja menanggapi keluhan CV. Bintang Terang. 

c)  Tidak pernah menanggapi keluhan CV. Bintang Terang. 

 

15) Bagaimana bantuan dalam keadaan darurat dimana perusahaan perlu bantuan bahan 

baku? 

a)  Selalu dapat memberikan bantuan. 

b) Kadang-kadang saja memberikan bantuan 

c)  Tidak pernah dapat memberikan bantuan. 

 

16) Bagaimana informasi yang disampaikan pemasok bahan baku kayu plywood ukuran 

10.55 mm sehubungan dengan bahan baku yang dipesan CV. Bintang Terang? 

a) Selalu memberikan informasi tersedia tidaknya jenis bahan baku yang dibutuhkan 

CV. Bintang Terang 

b) Kadang-kadang memberikan informasi tersedia tidaknya jenis bahan baku yang 

dibutuhkan CV. Bintang Terang 

c) Tidak pernah memberikan informasi tersedia tidaknya jenis bahan baku yang 

dibutuhkan CV. Bintang Terang 
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17) Bagaimana informasi harga yang diberikan pemasok kepada CV. Bintang Terang 

mengenai harga dari bahan baku yang dipesan. 

a) Selalu memberikan informasi 

b) Kadang-kadang memberikan informasi 

c) Tidak pernah memberikan informasi 

 

C. Keadaan Material 

 

18) Bagaimana kesesuaian spesifikasi bahan baku kayu plywood ukuran 10.55 mm yang 

dibutuhkan CV. Bintang Terang. 

a) 76% - 100% kualitas bahan baku sesuai dengan permintaan 

b) 50% - 75% kualitas bahan baku sesuai dengan permintaan  

c) Kurang dari 50% kualitas bahan baku sesuai dengan permintaan  

 

19) Bagaimana harga bahan baku kayu plywood ukuran 10.55 mm yang diberikan kepada 

CV. Bintang Terang. 

a) Hharga yang ditetapkan pemasok sesuai dengan kualitas yang ditetapkan CV. 

Bintang Terang.  

b) Kualitas sesuai dengan yang tetapkan CV. Bintang Terang tetapi harga lebih 

tinggi 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi barang yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan CV. Bintang Terang 

 

20) Apakah secara kuantitas dan kualitas kondisi barang pasokan sesuai dengan 

permintaan? 

a) 0 – 2,99% kondisi bahan baku tidak selalu sesuai dengan permintaan.  

b) 3% - 4,99% kondisi bahan baku tidak sesuai dengan permintaan.  

c) > 5% kondisi bahan baku tidak sesuai dengan permintaan.  
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21) Adakah jaminan yang diberikan oleh pemasok untuk mengganti bahan baku kayu 

plywood ukuran 10.55 mm bila pasokan tidak sesuai atau cacat? 

a) Selalu mengganti. 

b)  Kadang-kadang mengganti  

c) Tidak pernah mengganti 

 

22) Bagaimana kondisi dari bahan baku kayu plywood ukuran 10.55 mm yang dikirim 

kepada CV. Bintang Terang ? 

a) Selalu dikemas rapi dalam tempat tertutup atau terlindungi dari kecacatan. 

b) Kadang-kadang dikemas rapi dalam tempat tertutup atau terlindungi dari 

kecacatan. 

c)  Tidak pernah dikemas rapi dalam tempat tertutup atau terlindungi dari kecacatan. 
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