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LEMBAR OBSERVASI 

PETUNJUK 

1. LENGKAPILAH DATA IDENTITAS BAP AK I IBU SECARA TEP AT 

DAN BENAR. 

2. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH SECARA BAIK DENGAN 

MEMBERI TANDA SILANG PADA JAWABAN YANG MENURUT 

BAP AK I IBU BEN AR. 

3. TUJUAN DARI SOAL-SOAL DIBAWAH HANYA SEMATA-MATA 

UNTUK PENELITIAN. 

4. TERIMA KASffi ATAS BANTUAN YANG BAPAK/IBU BERIKAN. 

I. KEADAAN INTERN ORGANISASI 

1. a. Apakah di organisasi ini ada cukup dana yang tersedia untuk mendukung 
proses pengambilan kpeutusan I 

a.. selalu tersedia 
b. tergantung keputusan ynag akan dibuat 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

2. a. Jika tersedia dana, apakah dana tersebut secara keseluruhan hanya untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan. 

a. ya 
b. sebagian saja 
c. tidak 
d. tidak tahu 

3. b. Apakah di organisasi ini tersedia karyawan-karyawan yang mempunyai 
kemampuan dalam mengambil keputusan. 

a. banyak 
b. tergantung jenis k�putusannya 
c. sedikit 
d. tidak ada 

4. b. Jika ada, apakah individu yang mempunyai kemampuan tersebut 
diberdayakan oleh organisasi. 

a. ya 
b. tergantung permasalahannya 
c. kadang-kadang 
d. tidak pernah sama sekali 
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5. 

a. 
b. 
c. 
d. 

6. 

a. 
b. 
c. 
d. 

7. 

a. 
b. 
c. 
d. 

8. 

a. 
b. 
c. 
d. 

9. 

c. Apakah di organisasi tersedia kelengkapan dan peralatan untulc pengambilan 
keputusan. 
ada 
mtrum 
tidak ada 
tidak tahu 

c. Jika ada, apakah kelengkapan dari peralatan tersebut dipergunakan 
semaksimal mungkin. 
ya 
mtrum 
tidak ada 
tidak tahu 

c. Apakah kelengkapan dari peralatan di organisasi tru termasuk komputer 
khusus untulc menyimpan dan megakses data. 
ya 
bergabung I campur 
tidak ada 
tidak tahu 

a. Jika ada, apakah operator komputer tersebut mempunyai kemampuan dalam 
mengakses dan menyajikan data menjadi informasi. 
ya 
m1rum 
tidak ada 

Tidak tahu 

c. Jika ada, apakah informasi yang dihasilkan itu selalu dimanfaatkan oleh para 
pengambil keputusan ( DECISION MAKER) 

a. ya 
b. minim 
c. tidak tahu 
d. tidak ada 

10. d. Di organisasi apakah struktur organisasi nya bersifat permanen ( dari tahun 
ketahun belum pemah berubah ) 

a. ya 
b. pemah berubah 
c. tidak parmanen 
d. tidak tahu 

11. d. Apakah struktur organisasi disini bersifat simple/ sederhana. 
a. ya 
b. berbelit-belit 
c. tergantung persoalan 
d. tidak tahu 
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12. d. Apak:ah struktur organisasi disini dalam prak:teknya mendukung proses 
pengambilan keputusan. 

a. ya 
b. tidak: selalu 
c. tidak: pemah 
d. tidak: tahu 

13. d. Jika ya, apak:ah dukungan diberikan secara mak:simal. 
a. ya 
b. tidak: selalu 
c. tidak: pemah 
d. tidak: tahu 

14. e. Apak:ah organisasi ini mempunyai satu unit kerja yang khusus mengelola 
informasi . 

a. ada 
b. ada tapi tidak: khusus 
c. tidak: ada 
d. tidak: tahu 

15. e. Jika ada, apak:ah informasi yang dimiliki organisasi ini lengkap. 
a. ya 
b. ada tapi tidak: lengkap 
c. tidak: ada 
d. tidak: tahu 

16. e. Apak:ah informasi yang dimiliki dapat memeuhi kebutuhan organisasi ini. 
a. ya 
b. tidak: selalu 
c. tidak: ada 
d. tidak: tahu 

1 7. e. Apak:ah informasi yang dimiliki sewlalu dimanfaatkan oleh organisasi untuk 

pengambilan keputusan. 
a. ya 
b. tidak: selalu 
c. tergantung persoalan 
d. tidak: tahu 

TI. TERSEDIANY A INFORMASI YANG DIPERLUKAN 

18.a. Apak:ah organisasi ini mempunyai kemampuan menyediak:an data base. 
a. ya 
b. ada tapi tidak: lengkap 
c. tidak: ada 
d. tidak: tahu 
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19 .a. Jika ada, apakah data base yang ada ini dapat memenuhi kebutuhan yang 
diperlukan. 
a. ya 
b. ya, tapi tidak semuanya 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

20.a. Apakah data base yang ada di organisasi ini dimanfaatkan secara maksimal 
oleh pengambil keputusan. 
a. ya 
b. ya, tapi minim 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

2 1.b. Apakah organisasi ini dapat menyediakan data langsung maupun data tak 
langsung yang berkaitan dengan masalah. 
a. ya 
b. sebagian saja 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

22.b. Jika ada, apakah pemanfaatan data tersebut maksimal. 
a. ya 
b. minim 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

23.b. Apakah organisasi ini memberikan perhatian terhadap perubahan I perbaikan 
informasi demi menjaga keakuratan informasi. 
a. ya 
b. mm1m 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

III. KEADAAN EKSTERN ORGANISASI 

24.a. Apakah organisasi ini mempunyai kemampuan dalam mempertimbangkan 
pengaruh luar kepada organisasi dalam pengambilan keputusan. 
a. ya 
b. mimm 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

25.a. Jika ada, apakah dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengambil 
keputusan. 
a. ya 
b. mm1m 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 
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26 .. a. Apakah di organisasi ini dalam mempertimbangkan pengaruh luar organisasi 
untuk mengambil keputusan didiskusikan terlebih dahulu. 
a. ya 
b. tidak selalu 
c. tidak 
d. tidak tahu 
27.a. Jika ya, apakah para pengambil keputusan tertentu saJa yang 
mendidiskusikannya. 
a. ya 
b. tidak selalu 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

28.b. Apakah organisasi ini dapat merasakan adanya pengaruh ekstern organisasi. 
a. ya 
b. tidak selalu 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

29.b. Jika ada, apakah organisasi juga mampu menghambat pengaruh negatif dari 
ekstern organisai. 
a. ya 
b. tidak selalu 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

IV. KEPRIBADIAN DAN KECAKAP AN PENGAMBIL KEPUTUSAN 

30.a. Menurut saudara, apakah para pengambil keputusan dapat tepat dan benar 
dalam memberikan penilaian terhadap permasalahan yang dihadapi. 
a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak pernah 
d. tidak tahu 

31.a. Jika tidak, apakah para pengambil keputusan membuat evaluasi. 
a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak pernah 
d. tidak tahu 

32.a. Apakah evaluasi itu dimanfaatkan sebagai feed back para pengambil keputusan 
untuk keputusan selanjutnya. 
a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak pernah 
d. tidak tahu 

. 
- - --� -----� 
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33.b. Menurut saudara apakah para pengambil keputusan tahu kebutuhan organisasi 
1m. 

a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak tahu 
d. tidak pemah 

34.b. Jika tidak tahu kebutuhan organisasi apakah para pengambilan keputusan 
mempunyai inisiatif untuk merealisasikan kebutuhan organisasi. 
a. ya 
b. tidak seluruhnya 
c. tidak ada 
d. tidak pemah 

35.c. Menurut saudara, apakah para pengambil keputusan di organisasi mempunyai 
tingkat itelegensi yang baik dalam membuat keputusan. 
a. ya 
b. biasa saja 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

36.c. Jika ya, apakah keputusan yang dibuat dalam implementasinya baik/tepat. 
a. ya 
b. tidak selalu 
c. sulit 
d. tidak tahu 

37c. Jika sulit dalam implementasinya, apakah pada pengambilan keputusan rapat 
a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak 
d. tidak tahu 

38.d. Apakah di organisasi ini pada pengambilan keputusan memang mempunyai 
kapasitas sebagai pengambil keputusan ( decesion maker ) 
a. ya 
b. tidak 
c. tidak tahu 
d. dan sebagainya 

39.d. Jika tidak, apakah di organisasi ini berlaku sistem dalam pengambilan 
keputusan disaerahkan sepenuhnya pada pucuk pimpinan. 
a. ya 
b. tidak selalu 
c. tidak 
d. tidak tahu 
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40.e. Menurut saudara, apakah di organisasi ini para pengambil keputusan 
mempunyai kapasitas I kecakapan mampu dalam membuat keputusan. 
a. ya 
b. tidak semuanya 
c. biasa saja 
d. tidak tahu 

41.e. Jika ya, apakah para decesion maker di organisasi 1m JUga mempunyai 
kapabilitas dalam mengevaluasi keputusannya. 
a. ya 
b. tidak semuanya 
c. biasa saja 
d. tidak tahu 

42.e. Jika ya, apakah para decision maker di organisasasi lfil JUga mempunyai 
kapabilitas dalam mereview keputusannya. 
a. ya 
b. tidak semuanya 
c. biasa saja 
d. atidak tahu 

43.f. Menurut saudara, apakah para decision maker di organisasi ini mempunyai 
ketrampilan sesuai bidangnya. 
a. ya 
b. tidak semuanya 
c. biasa saja 
d. tidak tahu 

44.f. Jika ya, apakah para decision maker di organisasi ini juga mempunyai 
ketrampilan dalam mengimplementasikan keputusannya. 
a. ya 
b. tidak semuanya 
c. biasa saja 
d. tidak tahu 

45.f. Apakah di organisasi ini para decision maker mempunyai ketrampilan dalam 
mengevaluasi keputusannya. 
a. ya 
b. tidak semua 
c. biasa saja 
d. tidak tahu 

46.f. Apakah di organisasi ini, para decision maker mempunyai ketrampilan dalam 
meriview keputusannya. 
a. ya 
b. tidak semuanya 
c. biasa saja 
d. tidak tahu 
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I. PENCIPT AAN INFORMASI 

4 7 .a. Menurut saudara apakah di organisasi ini dalam menciptakan informasi ( misal 
dalam membuat brosur produk ) terlebih dahulu mengidentifikasi informasi. 

a. selalu 
b. kadang-kadang 
c. tidak pemah 
d. tidak tahu 

48.a. Menurut saudara apakah di organisasi im informasi yang ada selalu di 
identifikasi. 
a. selalu 
b. kadang-kadang 
c. tidak pemah 
d. tidak tahu 

49.a. Jka ada informasi dari luar organisasi ini, apakah informasi yang masuk 
mendapatkan perlakuan seperti misalnya informasi itu di identifikasi. 
a. selalu 
b. kadang-kadang 
c. tidak pemah 
d. tidak tahu 

50.b. Menurut saudara, apakah di organisasi ini dalam menciptakan informasi 
berpatokan pada penggalian sumber-sumber informasi. 
a. selalu 
b. kadang-kadang 
c. tidak pemah 
d. tidak tahu 

51.b. Dalam penggalian sumber sumber informsi menurut saudara apakah di 
organisasi ini ada unit kerja atau petugas yang khusus menanganinya. 
a. ada 
b. gabungan 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

52.b. Sesudah mendapatkan informasi tersebut, apakah setiap informasi selalu ada 
tindak lanjutnya. · Misalnya informasi terserbut tergolong baru kemudian di 
identifikasi. 
a. selalu 
b. kadang-kadang 
c. tidak pemah 
d. tidak tahu 
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II. PEMELIHARAAN SALURAN INFORMASI 

53.a. Menurut saudara apakah di organisasi mempergunakan saluran komunikasi 
lisan. 
a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak pernah 
d. tidak tahu 

54.b. Selain mempergunakan saluran komunikasi lisan, apakah di organisai ini juga 
mempergunakan saluran komunikasi tulisan. 

a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak pernah 
d. tidak tahu 

55.b. Dalam mempergunakan saluran komunikasi tulisan apakah diberlakukan di 
lingkungan intern organisasi. 
a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak pernah 
d. tidak tahu 

56.b. Dalam mempergunakan saluran komunikasi tulisan apakah diberlakukan 
dilingkungan ekstern organisasi. 
a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak pernah 
d. tidak tahu 

57.b.bentuk saluran komunikasi tulisan di lingkungan ekstern organisasi ini apa, 
misalnya brosur produk, persyaratan formulir kredit untuk nasabah, dan sebagainya. 
a. ya 
b. kadang-kadang 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

58.b. Bentuk saluran komunikasi tulisan di lingkungan intern organisasi ini apa, 
misalnya peraturan kepegaaian, job discription, undang-undang, dan sebagainya. 
a. selalu 
b. kadang-kadang 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 

59.c. Menurut sauclara apakah di orgamsas1 1Il1 mempunya1 inventaris kantor 
berbentuk komputer. 
a. ada 
b. ada tapi milik pimpinan 
c. tidak ada 
d. tidak tahu 
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