
LAMPIRAN 

A- Rancangan Pertanyaan Wawancara 

Pertanyaan utama: 

a. Latar belakang  

1. Bagaimana kinerja gudang pada saat ini? 

2. Berapa banyak aktivitas yang ada di gudang? 

3. Service level seperti apa yang anda inginkan perusahaan raih? Bagaimana 

anda memilih service level itu ? 

4. Apakah anda telah memenuhi service level tersebut? Kenapa tidak? Kapan? 

b. Permasalahaan 

1. Apa permasalahan yang terjadi saat ini? 

2. Menurut anda permasalahan itu terjadi dari mana? Inventory levels? 

Resources? Operation? 

3. Area apa yang paling terkena dampaknya? 

c. Tujuan penelitian 

1. Menurut anda langkah seperti apa yang harus dilakukan dalam mengatasi 

masalah tersebut? 

2. Kita perlu mendefinisikan effective, menurut anda apa yang dimaksud dengan 

efektif? Menurut anda dari aspek mana sistem dapat dikatakan lebih efektif? 

Service level? Lead time? Resouce utilization? 

3. Bagian mana yang paling penting untuk dijadikan lebih efektif? Dimana kita 

harus mulai? 

 

Pertanyaan kedua: 

a. Strategy 

1. Bagaimana sistem pergudangan dijalankan? 

2. Apakah gudang mengikuti strategi atau tatical aturan tertentu?  
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3. Siapa yang menentukan layout dan penempatan dari barang? 

4. Bagaimana pengaturan inventory level? Siapa yang melakukan pembelian?  

b. Workflow (Aliran Kerja) 

1. Barapa banyak order yang di proses gudang perharinya? 

2. Service level apa yang anda milki sekarang? 

3. Apakah anda memilki pengukuran kinerja tertentu untuk saat ini? 

Pertanyaan tambahan: 

1. Menurut anda untuk pergudangan, “good Goal” nya seperti apa? 

2. Pengalaman apa yang anda miliki mengenai constraint di gudang? 

3. Apa yang membuat aktivitas tersebut mengalami constraint? 

4. Aktivitas gudang apa yang sering anda lakukan setiap harinya? 

5. Aktivitas gudang apa yang memilki banyak waste? 

6. Apakah ada ide untuk perubahaan? 

B- Rancangan Kegiatan Observasi 

1. Mengobservasi Flow material, Aktivitas gudang dan aliran dokumen. 

2. Apa yang termasuk VA dan NVA? 

3. Apa saja yang termasuk Undesirable Effect apa yang terjadi? 

4. Apakah ada startegi khusus dalam menjalankan kinerja operasi? 

5. Bagaimana keterkaitan antara satu jenis aktivitas dengan aktivitas yang lainnya? 

6. Seberapa sering UDE’s terjadi? 

7. Berapa banyak sumber daya yang digunakan selama pekerjaan berlangsung ? 

8. Apakah semua sumber daya telah sesuai untuk pekerjaan tersebut? 

9. Gangguan umum selama pekerjaan? 

10. Berapa banyak trasnport (perpindahan) dan dokumen diperlukan selama 

pekerjaan? 

11. Apakah ada langkah di dalam pekerjaan yang terlihat tidak perlu? 

 


