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SULIT

BAIIAGIAN A

Jawab semua soalan

I (a) Jelaskan kepentingan untung kepada perniagaan. t3l

(b) Apakah tanggungjawab perniagaan dalam memenuhi keperlgan dengan sumber yang terhad

946t1

(c) Senaraikan dua sumbangan Henri Fayol dalam pengurusan

(d) Berikan perbezaan antara pemimpin dengan pengurus

(e) Terangkan secararingkas kaedah pengrekrutan dalam proses penstafan

(0 Jika seseorang itu mencapai usia bersara 56 tahun, telah berkhidmat selama
akhimya RM3000, kirakan :

(D Pencen
(ii) Gratuiti

(g) Berikan maksud merekayasa dan jelaskan kebaikannya.

(h) Berikan dua kebaikan pembiayaan melalui saham biasa

(i) Maklumat di bawah menunjukkan jumlah keluaran yang dihasilkan oleh setiap

Terangkan peranan pengedaran dalam kegiatan pemasaran.

Jelaskan dua bentuk konflik yang berkaitan dengan saluran pengagihan.

Terangkan langkah-langftah dalam pengurusan saluran pengagihan.

t2)

I2l

t21

t3l

25 tahun dan gaji

13l

13]

L2l

pekerja dalam
kumpulan A

Kumpulan A : 6,8, 18, 30, 46,48

Berdasarkan maklumat di atas, cari nilai varians dan sisihan piawai t3]

0) Salah satu faktor kejayaan seimbang adalah intelek. Dengan menggunakan contoh yang sesuai,
jelaskan faktortersebut. 12)

2. (a)

(b)

(c)

l l0I

t l0l

lsl
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BAHAGIAI\I B

Jawab dua soalan sahaja.

(a) Bincangkan bagaimana persekitaran sosiobudaya mempengaruhi aktiviti perniagaan.
tel

(b) Jelaskan peringkat-peringkat dalam proses perniagaan berserta dengan contoh yang
sesuai tlOl

(c) Dengan menggunakan satu contoh, jelaskan perkaitan antara tahap perniagaan primer,
sekunderdantertier. t6l

(c)

Jelaskan kepentingan fungsi pengawalan dalam pengurusan organisasi. t9l

'Sesebuah organisasi lazimnya mempunyai tiga tahap kawalan program mengikut
tahap-tahap pengurusan yang berlainan'. Jelaskan pernyataan tersebut. tdl

Jelaskan proses dan kitaran pengawalan bagi sesebuah syarikat pengeluar kereta. [0]

5. Shuktur organisasi dibentuk daripada fungsi pengorganisasian dan dapat diketahui melalui carta
organ isasi, manual organi sasi atau penj abatan.

4 (a)

(b)

(a)

(b)

Apakah manual organisasi? Berikan maklumat penting yang terkandung di dalam manual
organisasi. t8]

Syarikat Juice Food ialah sebuah syarikat pengeluarjus buah-buahan. Syarikat ini
mempunyai tiga buah kilang di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Syarikat
melaksanakan sistem penj abatan mengikut geografi .

i. Huraikan maksud penjabatan mengikut geografi dan sebab syarikat melaksanakan
penjabatan mengikut geografi . l8l

ii. Walaupun penjabatan mengikut geografi sesuai untuk syarikat ini, namun kaedah ini
mempunyai kelemahan. Huraikan empat kelemahan ini. l4l

15l

(a) Jelaskan bagaimana pengambilan buruh asing dan peningkatan pekerja wanita menjadi
cabaran kepada pengurus sumber manusia. ttTl

16-

(b)

(ci

Jelaskan proses peranoangan sumber manusla.

L-ro(a^ Ltir^ , *1tnlt\^nt' L''J"
F{uraikan maksud analisis kerja dalam pengambilan tenaga manusia.

I8l

lt0l
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SULIT 946/l

7. (a)

(b)

Terangkan proses membuat keputusan membina kilang memasang kereta di Semambu,
Kuantan. t l0l

8.

Syarikat Upin Sdn. Bhd. Merupakan satu firma mengeluarkan komputer peribadi.
Aktiviti-aktiviti utamanya ialah memasang komputer supaya menjadi komputer peribadi
yang boleh diguna oleh pengguna akhir. Syarikat ini telah menjalankan kajian pemasaran
disebabkan pasaran yang tidak stabil. Pengurusan atasan mempunyai dua cadangan iaitu
melakukan pembesaran kilang dan pengecilan kilang. Kebarangkalian pasaran baik ialah
40Yo dan pasaran rugi ialah 60%. Jika pasaran baik, pulangan untuk pembesaran kilang
ialah RM138,000 dan pengecilan kilang ialah RMl84,000. Kajian pemasaran mendapati
jika pasaran rugi, tindakan pembesaran kilang akan menyebabkan kerugian sebanyak
RM69,000 dan pengecilan kilang akan rugi sebanyak RM23,000. Kos melaksanakan
pembesaran kilang dan pengecilan kilang ialah RM10,000.

Berdasarkan alat keputusan pokok keputusan,

(D Hitung jumlah jangkaan nilai kewangan bagi dua tindakan Syarikat Upin Sdn.
Bhd. tersebut.

(ii) Nyatakan keputusan anda. Jelaskan sebab. l l  s l

(a) Tanda-tanda ketegangan boleh dilihat daripada beberapa aspek. Jelaskan apakah yang
dimaksudkan dengan ketegangan dan bagaimana tanda-tanda ketegangan dapat
dikenalpasti berdasarkan aspek-aspek berikut:
(i) Gelagat
(ii) Fisiologi
(iii) Psikologi
(iv) Kognitif tsl

Sebagai majikan, bincangkan tindakan yang wajar diambil bagi menyelesaikan masalah
ketegangan yang dihadapi pekerja t8l

(c) Terangkan empat aspek utama yang dapat menjana ke arah kejayaan seimbang dan
kepentingannya kepada organisasi perniagaan ll2l

(b)
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