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FlowChart Sistem Persediaan Bahan Baku pada PT.PINDAD (Persero) 
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Keterangan : 

BMM : Bukti Material Masuk 

APG : Administrasi Persediaan Gudang 

RKDM : Rencana Kebutuhan dan Material 

BPM : Bukti Pengeluaran Material  

















KUESIONER PENELITIAN 

"PERANAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU GUNA MENUNJANG EFEKTIVITAS 

PRODUKSI PADA PT. PINDAD (Persero) DI BANDUNG.” 

 

Bandung, 29 Mei 2008 

 

Kepada Yth, 

Bapak/ibu respoden 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

 Melalui kuisioner ini saya mohon dengan hormat kesediaan bapak/ibu untuk 

meluangkan waktu memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

terlampir. Pertanyaan mengungkap bagaimana kegiatan pelaksanaan pengendalian  

proses produksi pada PT. PINDAD (Persero). 

 Bantuan yang diberikan bapak/ibu dengan mengisi seluruh pertanyaan yang 

diajukan sangat besar artinya bagi saya. Data yang terkumpul hanya akan saya 

gunakan dalam penyusunan skripsi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Kristen Maranatha. Perlu saya sampaikan juga bahwa jawaban-jawaban 

yang bapak/ibu berikan sangat terjamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian dan sumbangan pemikiran bagi PT. PINDAD (Persero). 

 Atas bantuan dan waktu luang bapak/ibu berikan untuk mengisi kuesioner ini, 

saya ucapkan terima kasih 

Hormat saya 

 

Ginanjar Nugraha 

 

 



Berilah tanda √ (checklist)untuk menjawab pertanyaan di bawah ini : 

Data tentang responden : 

1. Jenis kelamin :        (   ) pria        (   ) wanita 

2. Jabatan : 

3. Umur  :       th 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDEN PERANAN 

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM PERSEDIAAN BAHAN 

BAKU (Cutting Tools) PRODUKSI 

• Penyusunan Program Persediaan 
Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah penyusunan program persediaan perusahaan merupakan 

strategi dan kebijakan persediaan perusahaan yang akan datang? 
  

2. Jika ya, apakah strategi dan kebijakan persediaan perusahaan 

berperan dalam mengevaluasi dan mengendalikan persediaan? 
  

3. Apakah penyusunan program persediaan perusahaan berkaitan erat 

dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti 

kondisi ekonomi, politik, hukum, dan persaingan? 

  

4. Apakah penyusunan program persediaan berperan dalam penentuan 

standar persediaan? 
  

5. Apakah banyaknya pelanggan lama mempengaruhi penyusunan 

program persediaan? 
  

6. Apakah banyaknya pelanggan baru yang akan diperoleh 

mempengaruhi penyusunan program penjualan? 
  

7. Apakah banyaknya kunjungan yang akan dilakukan per periode 

mempengaruhi penyusunan program persediaan? 

 

8. Apakah banyaknya kontak melalui telepon yang akan dilakukan per 

periode mempangaruhi penyusunan program persediaan? 

  

9. Apakah banyaknya order atau pesanan yang akan diperoleh 

mempengaruhi penyusunan program persediaan? 

  

10. Apakah jumlah laba kotor yang akan diperoleh mempengaruhi 

penyusunan program persediaan? 

  

11. Apakah kualitas produk mempengaruhi penyusunan program 

persediaan perusahaan? 

  

12. Apakah penetapan harga jual mempengaruhi penyusunan program 

persediaan? 

  



13. Apakah ramalan persediaan berperan dalam merealisasikan 

penyusunan program persediaan? 

  

14. Jika ya, apakah ramalan persediaan dapat menentukan potensi pasar 

dan potensi persediaan perusahaan? 

  

 

• Penyusunan Anggaran Perusahaan 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

15. Apakah anggaran persediaan berfungsi untuk alat perencanaan dan 

alat pengendalian persediaan bahan baku perusahaan? 

 

  

16. Jika ya, apakah anggaran persediaan sangat penting untuk kegiatan-

kegiatan perencanaan keuangan dari manajer produksi? 

 

  

17. Jika ya, apakah kegiatan-kegiatan perencanaan persediaan, manajer 

produksi harus mengkaji dan menganalisis situasi yang dihadapi 

perusahaan di masa depan? 

 

  

18. Jika ya, apakah dalam menganalisis situasi, manajer produksi perlu 

mempertimbangkan penyimpangan-penyimpangan pada anggaran 

persediaan tahun lalu; perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis, 

sistem distribusi, dan promosi; pengembangan produk? 

 

  

19. Apakah dalam menyusun anggaran persediaan, manajer produksi 

perlu mengidentifikasi, membatasi masalah, dan mengambil peluang 

untuk meningkatkan volume atau laba? 

 

  

20. Apakah anggaran persediaan tahunan perusahaan dipecah menjadi 

anggaran persediaan bulanan? 

 

  

21. Jika ya, apakah anggaran persediaan bulanan menunjang 

pengendalian operasi persediaan perusahaan? 

 

  

22. Apakah penyusunan anggaran persediaan merupakan aktivitas yang 

sia-sia? 

 

  

23. Jika ya, apakah aktivitas yang sia-sia disebabkan oleh adanya 

kecenderungan para manajer untuk mengeluarkan seluruh uang sisa 

anggaran yang ada pada akhir periode agar tidak terjadi pemotongan 

pada alokasi dana yang akan datang? 

 

  

 

• Pelaksanaan dan Pengukuran Penjualan 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

24. Apakah pelaksanaan kegiatan persediaan sudah sesuai dengan 

penyusunan program persediaan? 
  

 

 



• Pelaporan dan Analisis Persediaan 
Pertanyaan Ya Tidak 

25. Apakah pengukuran kegiatan persediaan perusahaan dimasukan 

dalam suatu laporan penjualan? 
  

26. Jika ya, apakah dengan adanya laporan persediaan, perusahaan dapat 

menyelesaikan semua masalah manajemen persediaan? 
  

27. Apakah laporan persediaan digunakan sebagai alat untuk analisis 

persediaan? 
  

28. Jika ya, apakah analisis persediaan menentukan efektivitas kegiatan 

produksi perusahaan? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL DEPENDEN EFEKTIVITAS 

PROSES PRODUKSI 

• Tenaga Kerja 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah jumlah tenaga kerja yang ada saat ini telah cukup untuk 

memenuhi rencana produksi? 
  

2. Apakah para pekerja khususnya, operator mesin telah mendapat 

pelatihan terlebih dahulu sebelum mulai bekerja? 
  

3. Apakah para pekerja di bagian produksi telah menguasai seluk beluk 

proses produksi dalam perusahaan? 
  

4. Apakah perusahaan mengadakan pelatihan teknis untuk 

meningkatkan keterampilan para pekerja? 
  

5. Apakah dilakukan mutasi terhadap pekerja yang kurang menguasai 

bidang pekerjaannya ke bagian lain yang lebih dikuasainya? 
  

6. Apakah aktivitas para pekerja selalu diawasi oleh bagian pengawas 

produksi? 
  

 

• Bahan Baku 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

7. Apakah semua bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi 

tersedia secara tepat waktu? 
  

8. Apakah perusahaan telah melakukan pengawasan terhadap kualitas 

bahan baku yang ada? 
  

9. Apakah bahan baku yang selama ini digunakan memiliki kualitas 

yang cukup baik untuk mencapai standar kualitas? 
  

10. Apakah bahan baku yang akan digunakan mendapat perlindungan 

yang cukup baik? 
  

11. Apakah pengawasan terhadap bahan baku dilakukan secara periodik?   
12. Apakah semua bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi 

tersedia secara lengkap? 
  

 

• Kegiatan Produksi 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

13. Apakah kegiatan produksi yang ada selalu tepat waktu (sesuai dengan 

jadwal)? 
  

14. Apakah selalu dilakukan pembaharuan terhadap jadwal produksi?   
15. Apakah selalu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi?   
16. Apakah pengawasan tersebut dilakukan secara periodik?   
17. Apakah dengan pengawasan kegiatan produksi berjalan lancar?   

 

 



• Mesin – Mesin Produksi 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

18. Apakah alat dan mesin produksi selalu diperiksa terlebih dahulu 

sebelum digunakan? 

  

19. Apakah selalu dilakukan perawatan mesin-mesin tersebut?   

20. Apakah selalu dilakukan pengawasan terhadap mesin-mesin tersebut?   

21. Apakah pengawasan tersebut dilakukan secara periodik?   

22. Apakah mesin-mesin produksi tersebut selalu siap pakai?   

23. Apakah sering terjadi kerusakan terhadap mesin-mesin tersebut?   

 

• Produk yang Dihasilkan 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

24. Apakah produk yang dihasilkan selalu memiliki kualitas yang yang 

baik? 
  

25. Apakah produk yang dihasilkan selalu tepat waktu?   
26. Apakah selalu dilakukan pengawasan terhadap hasil produk?   
27. Apakah pengawasan tersebut dilakukan secara periodik?   
28. Apakah pengawasan mendukung kualitas poduk yang dihasilkan?   
29. Apakah kuantitas produk yang dihasilkan selalu sesuai dengan 

rencana? 
  

 


