
Nama: 
Jabatan: DIREKTUR 
 
 

KUESIONER PENELITIAN 
 
 

Berkaitan dengan penelitian saya tentang “ ANALISIS PEMASOK PADA 

PT. PENTASARI PRANAKARYA SEMARANG”, maka saya memohon 

kesediaan Sdra./i. untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Terima kasih atas 

perhatiannya. 

 

A. Pemberian Bobot 

Mohon mengisil item pertanyaan berikut ini dengan cara mengisikan nilai 

antara 1-3: 

Keterangan Bobot 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Kapasitas produksi 
2. Kondisi finansial 
3. Kondisi operasional 
4. Lokasi geografis 
5. Hubungan kerja antar karyawan 

 

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Mengikuti instruksi/permintaan 

pembeli 
2. Bantuan teknik yang diberikan 

 

C. Keadaan Material/Barang: 

1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 

 

 

Keterangan: 

1 = Tidak penting 

2 = Cukup penting 

3 = Penting 

 

 

 

 



B. Pemberian Nilai 

 Mohon kesediaan Anda untuk mengisi dengan memberikan tanda silang 

(X) pada item yang sesuai: 

1. PT. Lautan Luas Tbk 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 



 

Keadaan Pelayanan: 

1)  PT. Lautan Luas Tbk dalam memenuhi permintaan pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Bantuan teknik dari PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 



3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PT.SUMA 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT.SUMA: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT.SUMA: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. SUMA: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT.SUMA: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT.SUMA: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1)  PT.SUMA dalam memenuhi permintaan pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Bantuan teknik dari PT.SUMA: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT.SUMA: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT.SUMA: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 



3) Jaminan yang diberikan oleh PT.SUMA: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PT. Karyadeka Alam Lestari 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1) PT. Karyadeka Alam Lestari dalam memenuhi permintaan 

pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Bantuan teknik dari PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 



3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PT. Multi Citra Chemindo Nusa 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1)  PT. Multi Citra Chemindo Nusa dalam memenuhi permintaan 

pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Bantuan teknik dari PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 



3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PT. Justus Kimiaraya 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Justus Kimiaraya: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Justus Kimiaraya: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Justus Kimiaraya: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Justus Kimiaraya: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1)  PT. Justus Kimiaraya dalam memenuhi permintaan pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Bantuan teknik dari PT. Justus Kimiaraya: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Justus Kimiaraya: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang 

2) Harga barang PT. Justus Kimiaraya: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 



3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Justus Kimiaraya: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama: 
Jabatan: GM 
 
 

KUESIONER PENELITIAN 
 
 

Berkaitan dengan penelitian saya tentang “ ANALISIS PEMASOK PADA 

PT. PENTASARI PRANAKARYA SEMARANG”, maka saya memohon 

kesediaan Sdra./i. untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Terima kasih atas 

perhatiannya. 

 

A. Pemberian Bobot 

Mohon mengisil item pertanyaan berikut ini dengan cara mengisikan nilai 

antara 1-3: 

Keterangan Bobot 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Kapasitas produksi 
2. Kondisi finansial 
3. Kondisi operasional 
4. Lokasi geografis 
5. Hubungan kerja antar karyawan 

 

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Mengikuti instruksi/permintaan 

pembeli 
2. Penanganan keluhan dari pembeli 
3. Bantuan teknik yang diberikan 
4. Informasi barang yang diberikan 
5. Informasi harga yang diberikan 

 

C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 

 

 

Keterangan: 

1 = Tidak penting 

2 = Cukup penting 

3 = Penting 

 

 



B. Pemberian Nilai 

 Mohon kesediaan Anda untuk mengisi dengan memberikan tanda silang 

(X) pada item yang sesuai: 

1. PT. Lautan Luas Tbk 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

e) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

f) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

e) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

f) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

e) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

f) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

e) Letak pemasok berada di luar kota. 

f) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Hubungan selama ini baik. 

e) Pernah terjadi masalah. 

f) Sering terjadi permasalahan. 



 

Keadaan Pelayanan: 

1)  PT. Lautan Luas Tbk dalam memenuhi permintaan pembeli: 

d) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

e) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

f) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Dalam menangani keluhan pembeli, PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

b) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

c) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

3) Bantuan teknik dari PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

e) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

f) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

4) Informasi barang yang diberikan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

5) Informasi harga yang diberikan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 



c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

e) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

f) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

e) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

f) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Lautan Luas Tbk: 

d) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

e) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

f) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 



 

 

2. PT.SUMA 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT.SUMA: 

d) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

e) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

f) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT.SUMA: 

d) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

e) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

f) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. SUMA: 

d) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

e) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

f) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT.SUMA: 

d) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

e) Letak pemasok berada di luar kota. 

f) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT.SUMA: 

d) Hubungan selama ini baik. 

e) Pernah terjadi masalah. 

f) Sering terjadi permasalahan. 

 



 

 

Keadaan Pelayanan: 

1)  PT.SUMA dalam memenuhi permintaan pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Dalam menangani keluhan pembeli, PT.SUMA: 

a) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

b) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

c) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

3) Bantuan teknik dari PT.SUMA: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

4) Informasi barang yang diberikan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

5) Informasi harga yang diberikan PT.SUMA: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 



c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT.SUMA: 

d) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

e) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

f) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT.SUMA: 

d) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

e) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

f) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT.SUMA: 

d) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

e) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

f) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 



3. PT. Karyadeka Alam Lestari 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Karyadeka Alam Lestari: 

d) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

e) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

f) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Karyadeka Alam Lestari: 

d) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

e) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

f) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Karyadeka Alam Lestari: 

d) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

e) Letak pemasok berada di luar kota. 

f) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Karyadeka Alam Lestari: 

d) Hubungan selama ini baik. 

e) Pernah terjadi masalah. 

f) Sering terjadi permasalahan. 

 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1) PT. Karyadeka Alam Lestari dalam memenuhi permintaan 

pembeli: 

d) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

e) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

f) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Dalam menangani keluhan pembeli, PT. Karyadeka Alam 

Lestari: 

a) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

b) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

c) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

3) Bantuan teknik dari PT. Karyadeka Alam Lestari: 

d) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

e) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

f) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

4) Informasi barang yang diberikan PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

5) Informasi harga yang diberikan PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 



c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Karyadeka Alam Lestari: 

d) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

e) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

f) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari: 

d) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

e) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

f) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 



4. PT. Multi Citra Chemindo Nusa 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

d) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

e) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

f) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

d) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

e) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

f) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

d) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

e) Letak pemasok berada di luar kota. 

f) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

d) Hubungan selama ini baik. 

e) Pernah terjadi masalah. 

f) Sering terjadi permasalahan. 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1)  PT. Multi Citra Chemindo Nusa dalam memenuhi permintaan 

pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Dalam menangani keluhan pembeli, PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

b) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

c) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

3) Bantuan teknik dari PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

4) Informasi barang yang diberikan PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

5) Informasi harga yang diberikan PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 



b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 



5. PT. Justus Kimiaraya 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Justus Kimiaraya: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Justus Kimiaraya: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Justus Kimiaraya: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Justus Kimiaraya: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1)  PT. Justus Kimiaraya dalam memenuhi permintaan pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

2) Dalam menangani keluhan pembeli, PT. Justus Kimiaraya: 

a) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

b) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

c) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

3) Bantuan teknik dari PT. Justus Kimiaraya: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

4) Informasi barang yang diberikan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

5) Informasi harga yang diberikan PT. Justus Kimiaraya: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 



c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Justus Kimiaraya: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang 

2) Harga barang PT. Justus Kimiaraya: 

d) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

e) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

f) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Justus Kimiaraya: 

d) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

e) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

f) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 
 
 



Nama: 
Jabatan: Manajer Produksi 
 
 

KUESIONER PENELITIAN 
 
 

Berkaitan dengan penelitian saya tentang “ ANALISIS PEMASOK PADA 

PT. PENTASARI PRANAKARYA SEMARANG”, maka saya memohon 

kesediaan Sdra./i. untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Terima kasih atas 

perhatiannya. 

 

A. Pemberian Bobot 

Mohon mengisil item pertanyaan berikut ini dengan cara mengisikan nilai 

antara 1-3: 

Keterangan Bobot 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Kapasitas produksi 
2. Kondisi finansial 
3. Kondisi operasional 
4. Lokasi geografis 
5. Hubungan kerja antar karyawan 

 

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu pengiriman 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti instruksi/permintaan 

pembeli 
4. Penanganan keluhan dari pembeli 
5. Bantuan teknik yang diberikan 
6. Informasi barang yang diberikan 
7. Informasi harga yang diberikan 

 

C. Keadaan Material/Barang: 

1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 

 

 

Keterangan: 

1 = Tidak penting 

2 = Cukup penting 

3 = Penting 

 



B. Pemberian Nilai 

 Mohon kesediaan Anda untuk mengisi dengan memberikan tanda silang 

(X) pada item yang sesuai: 

1. PT. Lautan Luas Tbk 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 



 

Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

3)  PT. Lautan Luas Tbk dalam memenuhi permintaan pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

4) Dalam menangani keluhan pembeli, PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

b) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

c) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

5) Bantuan teknik dari PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

6) Informasi barang yang diberikan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 



b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

7) Informasi harga yang diberikan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 



kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PT.SUMA 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT.SUMA: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT.SUMA: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. SUMA: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT.SUMA: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT.SUMA: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT.SUMA: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT.SUMA: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

3)  PT.SUMA dalam memenuhi permintaan pembeli: 

d) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

e) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

f) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

4) Dalam menangani keluhan pembeli, PT.SUMA: 

d) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

e) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

f) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

5) Bantuan teknik dari PT.SUMA: 

d) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

e) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

f) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 

 

 

 

 



6) Informasi barang yang diberikan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

7) Informasi harga yang diberikan PT.SUMA: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT.SUMA: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT.SUMA: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 



b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT.SUMA: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PT. Karyadeka Alam Lestari 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Karyadeka Alam Lestari: 

g) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

h) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

i) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Karyadeka Alam Lestari: 

g) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

h) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

i) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Karyadeka Alam Lestari: 

g) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

h) Letak pemasok berada di luar kota. 

i) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Karyadeka Alam Lestari: 

g) Hubungan selama ini baik. 

h) Pernah terjadi masalah. 

i) Sering terjadi permasalahan. 

 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

3) PT. Karyadeka Alam Lestari dalam memenuhi permintaan 

pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

4) Dalam menangani keluhan pembeli, PT. Karyadeka Alam 

Lestari: 

a) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

b) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

c) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

5) Bantuan teknik dari PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 

 

 



6) Informasi barang yang diberikan PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

7) Informasi harga yang diberikan PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 



4. PT. Multi Citra Chemindo Nusa 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

 



Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

3)  PT. Multi Citra Chemindo Nusa dalam memenuhi permintaan 

pembeli: 

a) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

b) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

c) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

4) Dalam menangani keluhan pembeli, PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

b) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

c) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

5) Bantuan teknik dari PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

b) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

c) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 



6) Informasi barang yang diberikan PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

7) Informasi harga yang diberikan PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

2) Harga barang PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PT. Justus Kimiaraya 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Kapasitas produksi PT. Justus Kimiaraya: 

a) Memenuhi bahan baku karet yang dipesan setiap kali pesan 

oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

b) Terkadang tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

c) Sering tidak dapat memenuhi bahan baku karet yang 

dipesan setiap kali pesan oleh PT. Pentasari Pranakarya. 

2)  Kondisi finansial PT. Justus Kimiaraya: 

a) Baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang (besar). 

b) Cukup baik yaitu memiliki skala usaha yang berkembang 

(sedang). 

c) Buruk yaitu skala usaha tidak berkembang (kecil). 

3)  Kondisi operasional PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Memiliki peralatan yang maju sehingga mampu memenuhi 

spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari Pranakarya. 

b) Memiliki peralatan yang kurang maju tetapi mampu 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

c) Memiliki peralatan yang kurang maju dan tidak dapat 

memenuhi spesifikasi yang diinginkan PT.Pentasari 

Pranakarya. 

4)  Lokasi geografis PT. Justus Kimiaraya: 

a) Letak pemasok masih berada di sekitar Semarang. 

b) Letak pemasok berada di luar kota. 

c) Letak pemasok berada di luar Pulau Jawa. 

5) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Justus Kimiaraya: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 



 

 

Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT. Justus Kimiaraya: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT. Justus Kimiaraya: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

3)  PT. Justus Kimiaraya dalam memenuhi permintaan pembeli: 

d) Bahan baku karet yang dikirim pemasok sesuai dengan 

pesanan. 

e) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan antara 2 sampai 4 kali. 

f) Bahan baku karet yang dikirim pemasok tidak sesuai 

pesanan lebih dari 4 kali. 

4) Dalam menangani keluhan pembeli, PT. Justus Kimiaraya: 

d) Keluhan ditanggapi kurang dari 3 hari. 

e) Keluhan ditanggapi kurang dari seminggu. 

f) Keluhan ditanggapi lebih dari seminggu. 

5) Bantuan teknik dari PT. Justus Kimiaraya: 

d) Selalu memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

e) Terkadang memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

f) Tidak pernah memberikan bantuan teknik jika dibutuhkan. 

 

 

 



6) Informasi barang yang diberikan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Selalu memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi ketersediaan 

maupun perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada 

PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Tidak pernah memberikan informasi ketersediaan maupun 

perkembangan jenis bahan baku karet baru kepada PT. 

Pentasari Pranakarya Semarang. 

7) Informasi harga yang diberikan PT. Justus Kimiaraya: 

a) Selalu memberikan informasi perkembangan harga bahan 

baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya Semarang . 

b) Kadang-kadang saja memberikan informasi perkembangan 

harga bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

c) Tidak pernah memberikan informasi perkembangan harga 

bahan baku karet kepada PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keadaan Material/Barang: 

1) Kualitas barang PT. Justus Kimiaraya: 

a) Mutu bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

b) Mutu bahan baku karet kurang sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang. 

c) Mutu bahan baku karet  tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya Semarang 

2) Harga barang PT. Justus Kimiaraya: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

3) Jaminan yang diberikan oleh PT. Justus Kimiaraya: 

a) Selalu mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai atau 

cacat. 

b) Kadang-kadang mengganti bahan baku karet jika tidak 

sesuai atau cacat. 

c) Tidak pernah mengganti bahan baku karet jika tidak sesuai 

atau cacat. 

 

 

 

 

 

 

 



Nama: 
Jabatan: Bagian Gudang 
 
 

KUESIONER PENELITIAN 
 
 

Berkaitan dengan penelitian saya tentang “ ANALISIS PEMASOK PADA 

PT. PENTASARI PRANAKARYA SEMARANG”, maka saya memohon 

kesediaan Sdra./i. untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Terima kasih atas 

perhatiannya. 

 

A. Pemberian Bobot 

Mohon mengisil item pertanyaan berikut ini dengan cara mengisikan nilai 

antara 1-3: 

Keterangan Bobot 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Hubungan kerja antar karyawan 

 

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu pengiriman 
2. Kondisi kedatangan barang 

 

C. Keadaan Material/Barang: 
1. Harga barang 
2. Keadaan pengepakan 

 

 

Keterangan: 

1 = Tidak penting 

2 = Cukup penting 

3 = Penting 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Pemberian Nilai 

 Mohon kesediaan Anda untuk mengisi dengan memberikan tanda silang 

(X) pada item yang sesuai: 

1. PT. Lautan Luas Tbk 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Harga barang PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 



c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

2) Keadaan pengepakan dari PT. Lautan Luas Tbk: 

a) Keadaan pengepakan barang yang dikirim kepada PT. 

Pentasari Pranakarya dalam keadaan rapi dan tidak rusak. 

b) Keadaan pengepakan barang kurang rapi sehingga bagian 

barang ada yang terlihat. 

c) Keadaan pengepakan barang  tidak rapi dan rusak sehingga 

semua bagian barang terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PT.SUMA 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Hubungan kerja dengan karyawan PT.SUMA: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT.SUMA: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT.SUMA: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Harga barang PT.SUMA: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 



2) Keadaan pengepakan dari PT. SUMA: 

a) Keadaan pengepakan barang yang dikirim kepada PT. 

Pentasari Pranakarya dalam keadaan rapi dan tidak rusak. 

b) Keadaan pengepakan barang kurang rapi sehingga bagian 

barang ada yang terlihat. 

c) Keadaan pengepakan barang  tidak rapi dan rusak sehingga 

semua bagian barang terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PT. Karyadeka Alam Lestari 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

 

Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Harga barang PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 



kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

2) Keadaan pengepakan dari PT. Karyadeka Alam Lestari: 

a) Keadaan pengepakan barang yang dikirim kepada PT. 

Pentasari Pranakarya dalam keadaan rapi dan tidak rusak. 

b) Keadaan pengepakan barang kurang rapi sehingga bagian 

barang ada yang terlihat. 

c) Keadaan pengepakan barang  tidak rapi dan rusak sehingga 

semua bagian barang terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PT. Multi Citra Chemindo Nusa 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT. Multi Citra Chemindo 

Nusa: 

a) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

b) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

c) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Harga barang PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 



kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 

2) Keadaan pengepakan dari PT. Multi Citra Chemindo Nusa: 

a) Keadaan pengepakan barang yang dikirim kepada PT. 

Pentasari Pranakarya dalam keadaan rapi dan tidak rusak. 

b) Keadaan pengepakan barang kurang rapi sehingga bagian 

barang ada yang terlihat. 

c) Keadaan pengepakan barang  tidak rapi dan rusak sehingga 

semua bagian barang terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PT. Justus Kimiaraya 

Keadaan Umum Pemasok: 

1) Hubungan kerja dengan karyawan PT. Justus Kimiaraya: 

a) Hubungan selama ini baik. 

b) Pernah terjadi masalah. 

c) Sering terjadi permasalahan. 

 

Keadaan Pelayanan: 

1) Waktu pengiriman PT. Justus Kimiaraya: 

a) Waktu penyerahan bahan baku karet tepat waktu tiap kali 

pesan. 

b) Penyerahan bahan baku karet terlambat kurang dari satu 

minggu. 

c) Penyerahan bahan baku karet terlambat lebih dari satu 

minggu. 

2)  Kondisi kedatangan barang dari PT. Justus Kimiaraya: 

d) Bahan baku karet tiba dengan kondisi baik dan tanpa cacat. 

e) Bahan baku karet tiba dengan kondisi kurang baik atau 

sedikit cacat. 

f) Bahan baku karet tiba dengan kondisi tidak baik atau 

banyak cacat. 

 

Keadaan Material/Barang: 

1) Harga barang PT. Justus Kimiaraya: 

a) Harga bahan baku karet yang ditetapkan pemasok sesuai 

dengan kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang . 

b) Kualitas bahan baku karet (ketebalan, kelenturan) sesuai 

dengan yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya, tetapi 

harga lebih tinggi Semarang. 

c) Harga yang ditetapkan normal tetapi kualitas bahan baku 

karet (ketebalan, kelenturan) yang dipasok dibawah standar 

kualitas yang ditetapkan PT. Pentasari Pranakarya 

Semarang. 



2) Keadaan pengepakan dari PT. Justus Kimiaraya: 

a) Keadaan pengepakan barang yang dikirim kepada PT. 

Pentasari Pranakarya dalam keadaan rapi dan tidak rusak. 

b) Keadaan pengepakan barang kurang rapi sehingga bagian 

barang ada yang terlihat. 

c) Keadaan pengepakan barang  tidak rapi dan rusak sehingga 

semua bagian barang terlihat. 
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