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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAIII
BELAS muka surat yang bercetak sebelum anda nenrulakan
peperiksaan ini.

Jawab Sgf.fUe soalan dari Bahagian A, dan DUA soalan dari
Bahagian B.
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BAHAGIAN A

1. Untuk soalan 1 20, tentukan sama ada kenyatetan yang
diberikan BETUL atau SALAH. Untuk soalan 2L 5O'
pilih jawapan yang betul. Setiap jawapan yang salah
akan ditolak SATU markah.

t1l Takrifan pengurusan hanyalah 'seni
untuk melakukan sesuatu melalui
orang laint.

t2) Kemahiran teknikal seseorang
pengurus akan semakin kurang
diperlukan apabila aras pengurusan
meningkat.

t3l Teori klasik pengurusan mengandaikan
manusia sebagai makhluk rasional.

t4l Perancangan dan mernbudt keputusan
tidak mempunyai hubunqan.

tsl Projek adalah merupakan salah satu- jenis 'single-use plan'.

t6l Misi sesuatu organisasi ialah untuk
rnenghasilkan barangan atau
perkhidrnatan yanlt baik kePada
pelanggan.

l7l Untul< semua saiz organisasi,
perancangan strategik adalah kompleks,
menelan belanja yang tinggi, serta
berbentuk forrnal.
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t8l Proses penyelesaian masalah bArmula
dengan pernilihan alternatif yang
terbaik untuk menyelesaikan masalah
tersebut.

t9l Membuat keputusan ialah proses nremilih
sesuatu tindakan untuk menyelesaikan
masalah tertentu.

tlOl Pembahagian kerja ialah pengumpulan
aktiviti kerja aqar aktiviti Yang
serupa dan berhubungkait akan dilakukan
bersarna.

t11l Struktur organisasi ialah susunan dan
hubungkait bahagian-bahagian dan
kedudukan-kedudukan di dalarn sesuatu
syarikat.

tL2) Kuasa ialah keuPaYaan untuk
mempengaruh.

t13l Kuasa rujukan adalah berdasarkan
kepada orang yang berPengaruh
mempunyai kepakaran atau ilmu yang
khusus.

t14l Penugasan ialah pemberian tanggungjawab
kepada orang bawahan.

t15l Untuk sesuatu organisasj- berfungsl
dengan berkesan, hanya kuasa/hakwibawa
formal diperlukan.
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t16l Mengikut Pendekatan Dua Faktor
terhadap dorongan kerjar'dissatisfiers'
timbirl dari hubungan individu dengan
persekitaran kerja

t17l Model sumber manusia nencadangkan
penglurus berkongsi tanggungjawab dengan
lnfi organisasi untuk nencapai objektif
organisasi dan individu.

t 18I Kepernirnpinan penqurusan ialah proses
mernberi arahan untuk melakukan tugas
organisasi.

t19l Di dalam kajian kePemimPinan,
pendekatan kelakuan memberi perhatian
kepada fungsi dan gaya kepernimpinan

[2o] Proses kawalan hanyalah dilakukan di
bahagian Pengeluaran-

t21l Mengikut Minstzberg, pengurus nempunyai- peranan
membuat keputusan seperti berikut, kecuali

til peranan sebagai usahawan

tiil peranan sebagai pengagih sumber

tiiil peranan sebaqai orang tengah

tivl peranan sebagai jururunding (negotiator)
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122) Apabila pengurus membina hubungan dan nenltgunakan
pujukan dan tolak ansur untuk mencapai matlamat
orgariisasi, ia bertindak sebagai

t il oranlt tengah

tiil ahli politik

tiiil diplomat

[iv] pakar rujuk

t23l Di antara sebab organisasi diperlukan tenrasuklah
yang berikut, kecuali

til untuk mencapai objektif

tiil memelihara iLnu

tiiil nenyediakan pekerjaan

tivl rnerupakan sifat semula jadi masyarakat

I24) Di dalam membentuk sains penqurusan, Fayol
membahagikan operasi perniagaan kepada beberapa
aktiviti, yang di antaranya adalah seperti
berikut, kecuali

til pengurusan

tiil kewangan

, tiiil teknikal

Iiv] sosial
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t251 Untuk meningkatkan daya pengeluaran, M:ryo dan
teman sekerjanya membuat kesimpulan bahawa pihak
pengrurusan rnesti rnengiktirafkan keperluan pekerja
kepada

til latihan di ternPat kerja

tiil perhatian khas

tiiil peningkatan ganjaran ekonomi

tivl jaminan kerja

t26) Perubahan dari segi tanggungjawab perancangan
bergantung kepada faktor-faktor berikut, keicuali

til perubahan aras Pengurusan

tiil saiz organisasi

tiii] fungsi atau aktiviti spesifik pengurus

tivl kebolehan Pekerja

L27) Jenis-jenis utama 'standing plans' adalah seperti
berikut, kecuali

til program

tiil peraturan

tiiil polisi

tivl tatacara standard
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t28l Berikut adalah sebab-sebab utama ahli orgJanisasi
menghalang perubahan, kecuali

til tidak jelas tentang sebab dan kerian
perubahan

tiil tidak sanggup meninggalkan keuntungan
yang ada

tiiil tidak bersetuju dengan pihak pengurusan

[iv] sedar tentang kelemahan perubahan yang
dicadangkan

129) Yang manakah di antara kenyataan berikut, SALAH
mengenai perancangan strategik.

til fa berbentuk formal

tiil Ia digunakan untuk mentakrif dan
mencapai matlamat organisasi

tiiiJ Ia tidak mempunyai hubungan dengern
perancangan harian yang lebih ter:perJ.nci

Iiv] ra merupakan aktiviti pengurusan atasan

t3ol Kelemahan utama Perancangan Strategik ialatr

til Ia mengurangkan peluang mengenal pasti
kelemahan organisasi

tiil ra mungkin rnewujudkan birokrasi
perancang yang besarr yang .terasj-ng dari
keluaran dan pelanggan

tiiiJ Ia tidak mempunyai kesan terhadap fungsi
organisasi

I iv] Ia rnelibatkan masa yang lama
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t31] yang manakah di antara berikut yang bukan lttodel
Sains Pengurusan?

til ranalan

t ii.l pengaturcaraan linear

tiiil teori Permainan

tivl simulasi

t32l Berikut ialah aktiviti rekabentuk kerja, keicuali

til nenentukan peralatan yang akan digunakan

tiil menentukan setiap lanqkah kerja

tiiiJ menentukan cara melakukan langkah kerja

tivl nenggabungkan langkah-Iangkah kerja
kepada kerja yang lebih besar untuk
diberikan kePada individu

t33l Berikut ialah penentu-penentu struktur org:rnisasi,
kecuali

til strategik

tiil teknologi

tiiil insan

tivl PendaPatan sYarikat
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t34l Perjabatanan dibuat berasaskan kepada perkdH-
perkara berikut, kecuali

til fungsi

tiil keluaran

tiiil lokasi

I iv] rnatriks

t35l Di dalarn organisasi matriks, pekerja mempunyai
ketua.

til satu

tiil dua

tiiil tiga

[iv] empat

t36l Berikut ialah ciri-ciri pengurus yang dapat
menltltunakan kuasa dengan jayanya, kecuali

ti1 pengurus peka dengan sumber kuasarnya,
dan tindakannya selari dengan harapan
orang bawahannya

tlil untuk melakukan sesuatu, pengurusi hanya
perlu berrnusyawarah, tanpa nenggunakan
kuasa

tiiil ffi1fl$:i 
menesunakan kuasa secar.t

tivl pengurus mengenali surnber-sumber kuasa
dan dapat menggunakannya dengan baik
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t37l Manakah di antara berikut yang bukan nerupakan
asas.untuk mengkelaskan teori dorongan

til teori kepuasan

.tiil teori proses

tiiil teori hiraki

tivl teori penguatan

t38l Berikut ialah gabungan pembolehubah yang meimbentuk
pandangan sistem tentang dorongan.

til Individu, keadaan kerja, struktur:
organisasi

tiil Keadaan kerja, struktur organisasi,
tugas

tiiil rndividu, tugas, pelanggan

tivl fndividu, tugas, keadaan kerja

t39l Mengikut McClelland, kakitangan yanq mempunyai
keperluan pencapaian yanlt t'inggi akan clidorong
dengan tinggi oleh keadaan kerja yang

til mencabar dan mempunyai persaingarl

tiil stabil dan tidak mempunyai risikcl

tiiil nemberi ganjaran yang tinggi dan
terkenal

tivl strbil dan tidak mempunyai persaingan
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t4ol Berikut ialah senarai penyumbang kepada teori-
teori pengurusalt, siapakah yang tidak terlibat
dengdn teori dor-ongan?

til Maslow

tiil Fayol

tiiil Herzberg

tiyl, McGregor

t41l Kenyataan manakah yang salah rnengenai
kepenriurpinan?

til Kepemimpinan melibatkan manusia, kuasa
dan pengaruh.

tiil Kepenimpinan akan nenjadi lebih berkesan
jika sumber kuasa meningkat.

tiiiJ Pengurus pada aras yang sama mempunyai
kebolehan yang sama untuk rnemimpin.

tivl Pernimpin yang berkesan di dalam satu
keadaan adalah tidak berkesan di dalam
keadaan yang lain.

I42J Fungsi dan gaya kepemimpinan menyatakan bahawa
untuf sesuatu organisasi berfungsi dengan lebih
berkesan I

til setiap pernimpin perlulah diberi
perhatian

. tiil kerja/tugas hendaklah diberi keutamaan

tiiiJ struktur organisasi rnestilah stabil

tivl perhatian perlu diberi kepada
penyelesaian masalah dan aktiviti sosial
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t43l Mengikut Grid Pengurusan Blake dan Mouton,
pengurusan autorita.rian diganrbarkan oleh grid

t il L,e

tiil e,L

tiiil 5,5

livl 9,9

t44l trlengikut sistem kepernirnpinan Likert, arahatr diberi
oleh pengurus, tetapi kakitangan 'boleh memberi
komen terhadap arahan; ini ialah

t i] Sistern 1

t ii 1 si-stem 2

tiiil sistem 3

tivl Sistem 4

t45l Pendekatan 'Path-Goal' di dalam keperrimpinan
adalah berdasarkan kePada

til matlamat organisasi

tiil kelakuan individu

tiiil dorongan individu terhadap ganjaran yang
diharapkan

tivl keadaan persekitaran
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t46l'Sebelum sesuatu tindakan diambil sumber-sunber
ditentukan'. Ini merujuk kepada

til kawalan pra-tindakan

tiil kawalan steering

tiiil kawalan tapisan

[iv] kawalan lepas tindakan

t47l Berikut ialah di antara peramal amaran awal,
kecuali

t il sukatan rarnalan

tiil sukatan-sqkatan rnasukan

tiiil keputusan awal

Iiv] perubahan keadaan

t48l Maklumat pengurusan dapat dinilai berclasarkan' kepada faktor-faktor berikut, kecuali

til kualiti dan kuantiti

tiil bersesuaian masa

tiiil sama ada maklurnat relevan

tivl kaedah maklumat disampaikan
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t49l Syarikat XyZ mendapat kontrak untuk mengeiluarkan
SbO fornponen A. Uelin yang digunakan adal:rh mesin
yang' seldia ada. raedih pengel.uaran yang sesuai
ialah

til pengeluaran kelomPok

tiil pengeluaran masa

tiiil pengeluaran lot

tivl Pengeluaran berterusan

t50l Teknologi kunpulan ialah

rir il:l3ti::l*;:";"::3;""anq 
mempun),ai

tiil mengumpulkan mesin yanq mempunyaj- fungsi
yang serupa

tiiil mengumpulkan komponen yang mempunyai
ciri yang serupa

tivl mengumpulkan bahan yang menpunyaJ-
kegunaan yang serupa

[1OO markah]

2. Jawab semua soalan.

tal Bincangkan kemahiran-kemahiran yanlt perlu ada pada
seseorang pengurus untuk berfungsi dengan
berkesan.

[20 markah]

tbl Bincangkan kri_teria-kriteria untuk penugasan
(delegation) Yang berkesan.

[2o narkah]
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Ic] Bincangkan faktor-faktor
kegagalan di dalam proses
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yang boleh nenyebabkan
konunikasi pengpul:usan.

td1 Terangkan

til
t iil

tiiil
I iv]

[2o narkah]

istilah berikut:

Material Requirements Planning (l!RP),

Teknik Just-in-time (JIT),

Total Quality Control,

Economic Order Quantity

[20 markah]

Bagaimanakah prodtrktiviti

[20 narkahJ

keber:kesanan

[100 markah]

lel Apakah produktiviti?
disukat?

BAITAGIAN B

3. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
kepernimpinan.

4. tal Apakah yang anda faham tentang motivasi?

[1O narkah]

tbl Bincangkan Teori Dua Faktor oleh Herzberg.

[30 narkah]
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tcl Bincangkan apa yang dapat -di,lrakrrkan oleh pengurus
untuk nreningiatlian notivasi di dalam organi.sasi.

[6O narkah]

Bincangkan dengan terperinci EMPAT unsur yantt perlu
dianbil kira di dalam perancangan pengurusan operasl'.

[1OO narkah]

-oooooOooooo-
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