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KUESIONER BUDAYA ORGANISASI

Bagian I

Pernyataan pada bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan identitas

responden. Berilah tanda (X) pada huruf yang telah disediakan atau mengisi bagian kosong yang sesuai dengan

jawaban Anda.

Nama :.......................................................... (boleh tidak
diisi)

Alamat : ...................................................................... (boleh tidak diisi)

Usia saat ini : ..tahun

Jenis kelamin

a. Laki-Iaki

b. Perempuan

Status tingkat pendidikan

a.SD

b.SMP

c.SMU

d.Sarjana

e. Lainnya (......................... )

Bagian pekerjaan Anda :

..................................................................
Pendapatan Anda per bulan

a. < Rp. 150.000

b. Rp. 150.000 - Rp. 500.000



c. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000

d. Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000

e. > Rp. 2.000.000

Bagian II

Pernyataan pad a poin II (pernyataan yang berkaitan dengan komponen rasa saling percaya, komponen

budaya belajar dan komponen keterampilan belajar). Oleh karena itu Saudara/Saudari dimohon untuk

memberikan tanda cek (x) pada salah satu kolom yang sesuai dengan pilihan anda.

1.Komponen Komponen Rasa Saling Percaya

NO
Pernyataan SS ST RG TS STS

1 Saya rnerasa bahwa rekan kerja saya sa-
ngat rnengerti tentang keadaan saya

2
Say a rnerasa sangat akl"ab dengan
setiap
rekan kerja saya

3 Saya merasa setiap rekan kerja saya ada-
lah keluarga saya sendiri

4
Saya rnerasa kerja sarna antar anggota
ter-
jalin dengan baik

ket: SS = Sangat setuju

ST = Setuju

RG = Ragu-ragu

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju



2. Komponen Budaya Belajar

NO Pernyataan SS ST RG TS STS

1 Saya sangat senang membagi pengetahuan

saya

2 Saya sangat menghargai rekan kerja saya .
3 Saya selalu memberikan toleransi apabila

terjadi perbedaan pendapat dan kesalahan

dalam melakukan pekerjaan

4 Saya selalu ingin belajar untuk lebih maju

ket: SS = sangat setuju

ST = Setuju

RG = Ragu-ragu

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

2.Komponen Keterampilan Belajar

NO Pernyataan SS ST RG TS STS

1 5aya dapat menyelesaikan suatu permasalahan

secara sistematik

2 saya memiliki keterampilan bereksperimen de-

ngan menggunakan metode baru

3 Saya mampu belajar dari pengalaman

4 Saya mampu bekajar dari praktisi lain (organisasi

lain) yang berhasil

5 Saya mampu membagikan pengatahuan saya de-

ngan baik dan cpat

ket: SS = Sangat setuju

ST = Setuju

RG = Ragu-ragu

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju



KUESIONER

PENGUMPULAN DATA MENGENAI BOBOT TERHADAP KEY SUCCES FACTOR
EKSTERNAL-INTERNAL DI DALAM PERUSAHAAN PT.SIMNU

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui strategi perusahaan berdasarkan bobot dan
ranking yang diberikan. Dan ditujukan kepada Manajemen Perusahaan PT.SIMNU

PANDUAN PENGISIAN

1. Untuk pengisian kuesioner ini manajemen PT.SIMNU dimohon menginformasikan
ranking terkait key succesfactoryang terdapat didalam perusahaan,

2. Pengisian kuesoner ini dilakukan dengan memberikan bobot dengan angka antara
angka 1 sampai dengan angka 10 ( dimana angka satu mewakili bobot terkecil dan
angka 10 mewakili bobot terbesar )



Pemberian bobot terhadap key success factor internal

No
Pertanyaan

Responden Total

1 2 3 4 5 6

1 Mesin yang digunakan adalah mesin model lama

2 Harga produk sesuai dengan kualitas

3 Pengetahuan tentang menjaga kualitas

4 Pengetahuan tentang menjaga konsumen

5 Pengalaman manajer sangat tinggi

6 Pengetahuan tentang mesin model lama

7 Pengetahuan tentang teknik pemasaran

8 Pengetahuan tentang pengadaan bahan dengan harga

relatif murah
Total

Pemberian bobot terhadap key success factor internal

No
Pertanyaan

Responden Total

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya daya beli masyarakat

2 Munculnya permintaan dari luar negeri

3 Munculnya permintaan dari tiap daerah lainnnya

4 Munculnya pesaing baru

5 Munculnya peraturan baru

6 Kemajuan teknologi

7 Naiknya harga bahan baku

8 Munculnya kebijakan politik

Total


