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ARAHAN KEPADA CALON:

. Sila pastikan bahawa kcrtas pcpcrik.saan ini mcngandungi ENAM soalan di dalam
TIGA muka surat yangr hcrcctak schclum anda mcmulakan peperiksaan ini.

. Jawab EMPAT (4) soalan saha.ia.

. Anda boleh memilih untuk menjawab dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
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l. (a) Tidak boleh dinafikan bahawa pemprosesan data berkomputer ialah satu bahagian
yang penting dalam menialankan tugas-tugas pentadbiran sesebuah universiti,
khasnya rennng proses pendafuran pelajar. Sebagai seorang Pegawai Maklumat
Kanan (Chief Information Officer), apakah opsyen yang anda ada sekiranya
pusat komputer universiti anda dimusnahkan oleh kebakaran beberapa hari
sebelum hari pendaftaran semester bermula?

(so/lm)

(b) Apakah tren teknologi utama yang meningkatkan keprihatinan isu etika tentang
perkomputcran?

(20/100)

(c) Patutkah pengcluar pcrkhidmatan yang herasaskan perisian seperti ATM
dipertanggungiawabkan akihat kerugian ekonomi yang disebabkan kegagalan
sistcm itu'J

(30/lm)

2. (a) Huraikan keperluan maklumat untuk paras organisasi yang berasingan.
(20/100)

(b) Terangkan maksud senibina maklumat sesebuah organisasi.
(20l100)

(c) Ada yang mengatakan hahawa penciptaan sistem maklumat yang berasaskan
komputcr ialah sltu proses sosial. Maka, hincangkan dan berikan pandangan
anda bahlwa sescorang yang bcrkecimpung dalam teknologi maklumat adalah
tidak .sc.suai untuk mcrckahcntukkan .si.stem maklumat yang berasaskan
komputcr.

(60/rm)

3. (a) Tcrangkan schah-schabnyu maklumat dianggapkan schagai
strutcgik dcwasa ini.

satu sumhcr yang

(15/lm)

(b) Huraikan cara-cara kua.sa ^saingan dan modsl rantai nilai dapat digunakan untuk
men genal pastikan pclu an g hagi sistcm m aklu mat strategik?

(35/100)

(c) Huraikan cam-cara .si.stcm maklumat menyumhang kepada empat strategi saingan
yang daput diikuti.

(3s/lo0)

(d) Kenapak:rh kelebihrur saingan bcgitu susah untuk dipenahankan?
(15/r00)
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4. (a) Anda seorang pereka sistem maklumat dan telah ditugaskan untuk
membangunkan sebuah sistem perakaunan yang baru untuk bahagian syarikat
anda. Apakah faktor organisasi yang harus anda mengambil kira untuk tugas
tersebut?

(s0/lm)

(b) Huraikan sctiap tcori ckonomi yang
maklumat mempengaruhi organisasi.

cuha menerangkan cara-cara sistem

(30/loo)

(c) Apakah empat pertukaran persekitaran utama yang memerlukan BPR dilakukan
ke atas sesuatu organisasi?

(20llm)

5. (a) Terangkan empat peringkat yang terkandung di dalam proses membuat keputusan
yang dihuraikan oleh Simon.

(10/lm)

(b) Huraikan setiap daripada empat model membuat keputusan. Apakah nama,
konsep asas dan corak penarikan kesimpulan utama bagi setiap model yang
dihuraikan oleh anda?

(40/100)

(c) Bagaimanakah sistcm maklumat dapat memhantu seseorang pengurus dan
mempcrhaiki proscs mcmhuat. kcputusan yang bcrcorakkan pengurusan?

(s0/lm)

6. (a) (i) Kenapakah sistcm maklumat yang berasaskan komputer begitu terdedah
kepada kemusnahan, ralat, penipuan dan penyalahgunaan?

(z0nffi)

(ii) Apakah ienis risiko utama yang herkaitan dengan sistem maklumat?

(20/lm)

(b) Terangkan kepentingan pengambilan sumber luar bagi sistem maklumal

(30/100)

(c) 'Andaikan anda diminta merekabentukkan bahagian kawalan sesebuah sistem
maklumat. Apakah maklumat-maklumat yang diperlukan oleh anda?

(30/100)
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