
No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 Apakah letak pabrik mudah 

dijangkau? 

 

  

2 Apakah pabrik dalam keadaan bersih 

dan rapi? 

 

  

3 Apakah suhu ruangan produksi terlalu 

panas? 

 

  

4 Apakah penerangan di dalam pabrik 

cukup baik? 

 

  

5 Apakah pergantian udara di dalam 

pabrik cukup baik? Apakah udara 

terasa lembab? 

 

  

6 Apakah fasilitas air dan listrik cukup 

memadai untuk mendukung seluruh 

kegiatan perusahaan? 

 

  

7 Apakah fasilitas fisik yang ada di 

dalam pabrik telah memadai untuk 

memenuhi semua pesanan yang 

diterima? 

 

  

8 Apakah letak kantor dekat dengan 

ruang produksi? 

 

  

9 Apakah letak tersebut menunjang 

komunikasi? 

 

  



10 Apakah pintu-pintu yang ada telah 

memadai untuk mendukung 

kelancaran arus perpindahan barang? 

 

  

11 Apakah tata letak gudang menunjang 

kelancaran proses produksi?cukup 

dekat? 

 

  

12 Apakah gudang bahan baku terpisah 

dari gudang barang jadi? 

 

  

13 Apakah penempatan mesin-mesin 

dalam pabrik telah memberikan 

kemudahan dalam kegiatan produksi? 

 

  

14 Apakah orang yang tidak 

berkepentingan bebas keluar masuk 

pabrik dari areal produksi? 

 

  

15 Apakah dalam pabrik terdapat 

perlengkapan keamanan, seperti alat 

pemadam kebakaran, alat-alat P3K, 

dan lain sebagainya dalam jumlah 

yang memadai? 

 

  

16 Apakah tersedia mesin GenSet atau 

mesin diesel jika terjadi pemadaman 

aliran listrik? 

 

  

17 Apakah jumlah tenaga kerja yang ada    



telah memadai? 

18 Apakah para pekerja selalu berada 

dalam batas pandang atasannya? 

 

  

19 Apakah para pekerja selalu diawasi 

dengan baik selama giliran kerja? 

 

  

20 Apakah mesin-mesin dan fasilitas 

produksi yang ada sudah digunakan 

dalam kapasitas optimal? 

 

  

21 Apakah bagian penerimaan barang 

selalu mengkomunikasikan 

penerimaan barang dengan bagian 

gudang? 

 

  

22 Apakah gudang yang ada telah 

memadai untuk menampung 

persediaan yang ada? 

 

  

23 Apakah tersedia fasilitas pendukung 

seperti WC, Musholla, dan lain-lain 

yang cukup dan memadai? 

 

  

24 Apakah bagian produksi telah 

membuat jadwal produksi secara 

tertulis, terperinci, dan akurat? 

 

  

25 Apakah perencanaan produksi 

dilakukan dengan menghitung beban 

 

  



kerja? 

26 Apakah kegiatan produksi selalu 

mempertimbangkan tersedianya 

bahan baku? 

 

  

27 Apakah taksiran penjualan selalu 

dikomunikasikan dengan bagian 

produksi dalam pembuatan jadwal 

kerja? 

 

  

28 Apakah taksiran penjualan selalu 

dikomunikasikan oleh bagian 

marketing dengan bagian produksi 

sehingga dapat dibuat jadwal 

produksi sesuai dengan permintaan 

konsumen? 

 

  

29 Apakah fluktuatif penjualan 

diungkapkan dalam operasi pabrik 

dengan cara meningkatkan atau 

menurunkan kapasitas produksi? 

 

  

30 Apakah bagian penjualan telah 

mengkomunikasikan order dengan 

bagian produksi? 

 

  

31 Apakah bagian produksi dapat 

mengkritik bagian pola dan  sample? 

 

  



32 Apakah bagian pola dan sample telah 

mengkomunikasikan dengan baik 

kepada bagian produksi, perihal 

rancangan mereka? 

 

  

33 Apakah bagian pembelian dalam 

melaksanakan tugasnya diberi waktu 

yang cukup dalam hubungannya 

dengan jadwal produksi? 

 

  

34 Apakah standar produksi telah 

ditetapkan? 

 

  

35 Apakah untuk melaksanakan proses 

produksi terdapat perintah kerja? 

 

  

36 Apakah hasil produksi sebenarnya 

selalu dibandingkan dengan hasil 

produksi yang direncanakan? 

 

  

37 Apakah produksi selalu melebihi 

pesanan yang diterima? 

 

  

38 Apakah jika terdapat perbedaan 

antara produksi yang sebenarnya 

dengan produksi yang direncanakan 

selalu dicatat?  

 

  

39 Apakah digunakan suatu metode 

tertentu dalam menentukan jumlah 

 

  



yang diproduksi dibandingkan 

dengan pesanan yang ada? 

40 Apakah dokumentasi untuk setiap 

kegiatan produksi memadai? 

 

  

41 Apakah bagian produksi selalu 

memberikan laporan produksi 

berdasarkan kegiatan yang menjadi 

tugasnya? 

 

  

42 Apakah tersedia laporan yang akurat 

dan tepat waktu sehingga 

memungkinkan diambilnya tindakan 

perbaikan oleh pihak berwenang? 

 

  

43 Apakah laporan produksi telah 

dimanfaatkan oleh kepala pabrik? 

 

  

44 Apakah setting mesin telah ditetapkan 

terlebih dahulu sebelum proses 

produksi dilakukan? 

 

  

45 Apakah mesin-mesin yang ada 

ditunjang oleh operator yang 

berpengalaman? 

 

  

46 Apakah pemeliharaan mesin 

dilakukan secara baik dan rutin? 

 

  

47 Apakah pengawasan yang memadai    



dilakukan selama produksi? 

48 Apakah jika ada penyimpangan 

dalam proses produksi selalu 

dilakukan tindakan perbaikan dengan 

segera? 

 

  

49 Apakah terdapat kartu persedian 

untuk mencatat persediaan? 

 

  

50 Apakah pencatatan persediaan juga 

dilakukan oleh pihak lain yang 

independen terhadap gudang? 

 

  

51 Apakah dilakukan pemeriksaan fisik 

secara periodik terhadap persediaan 

dan hasilnya dibandingkan dengan 

catatan yang dilakukan oleh pihak 

yang independen terhadap gudang? 

 

  

52 Apakah bahan baku yang diterima 

hanya kuantitasnya saja yang 

diperiksa? 

 

  

53 Apakah barang persediaan telah 

mendapatkan pelindungan yang baik? 

 

  

54 Apakah perusahaan memerlukan 

pengendalian kualitas? 

 

  

55 Jika ya, apakah perusahaan telah    



memiliki standar kualitas yang jelas? 

56 Apakah standar kualitas telah 

diterapkan dalam produksi? 

 

  

57 Apakah perusahaan selalu memeriksa 

kualitas bahan baku yang diterima? 

 

  

58 Apakah dilakukan pemeriksaan 

setelah produksi selesai? 

 

  

59 Apakah dilakukan pemeriksaan pada 

saat barang akan dikirim? 

 

  

60 Apakah dilakukan penanganan 

terhadap produk yang rusak? 

 

  

61 Apakah didalam program perbaikan 

tersebut termasuk didalamnya 

tindakan perbaikan? 

 

  

62 Apakah tindakan korektif dilakukan 

dengan segera dan tepat waktu? 

 

  

63 Apakah selalu disiapkan laporan yang 

menjelaskan masalah kualitas yang 

terjadi? 

 

  

64 Apakah informasi tertulis mengenai 

penggunaan mesin dan operatornya 

memadai? 

 

  

65 Apakah manajemen menaruh    



perhatian khusus terhadap faktor 

penyebab terjadi keterlambatan 

pengiriman prroduk? 

66 Apakah manajemen selalu 

mengambil tindakan untuk mengatasi 

keterlambatan tersebut? 

 

  

67 Apakah selalu dilakukan pelatihan 

bagi karyawan baru? 

 

  

68 Apakah perusahaan mempunyai 

prosedur rinci mengenai pelatihan 

tersebut? 

 

  

69 Apakah terjadi pelatihan secara 

berkala? 

 

  

70 Apakah perusahaan memberi 

perhatian pada perkembangan 

teknologi dalam rangka efisiensi 

produksi? 
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