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PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013

ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

MODUL A
 

PERDAGANGAN SPM

KERTAS 2

Dua jam

JANGAN BUKA  MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Modul A ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B .

2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu  soalan wajib di Bahagian B.

3. Anda dinasihati supaya mengambil masa 80 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian A 
dan 40 minit untuk menjawab soalan Bahagian B.

4. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam 
kurungan.

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. 
Kemudian tulis jawapan yang baru.

6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik .

7. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.
______________________________________________________________________________

[Lihat  halaman sebelah
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Modul soalan ini mengandungi   11  halaman bercetak 1 halaman tidak bercetak
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1 (a) Jelaskan tiga perbezaan di antara keperluan dan kehendak. [6 markah]
OP1/R

(b) Situasi berikut berkaitan dengan Puan Zauyah, seorang pengusaha buah 
jambu batu.

Kebun Puan Zauyah terletak di Bidor, Perak. Hasil tanamannya dijual 
kepada peniaga-peniaga buah-buahan di  bandar  berhampiran.  Beliau 
juga menjual jus buah jambu di gerainya yang terletak di tepi jalan. 

   

Huraikan dua nilai faedah yang terlibat. [6 markah]

OP1/T

(c) Rajah 1 menunjukkan cabang pengeluaran

                                                                                                                            

Rajah 1

  Terangkan cabang pengeluaran berikut:
(i)   P 

                          
  (ii)       Q                         

[ 2 markah]

[ 2 markah]        
OP1/S

(d)

(e) 

Jelaskan maksud perniagaan.  
                                                         
Gambar 1 menunjukkan sejenis bantuan perniagaan.Gambar 1 menunjukkan sejenis bantuan perniagaan.

[3 markah]
OP1/R

Perdagangan

        P Q Perkilangan

Perusahaan Khidmat 
Langsung

Pengeluaran
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2 (a) Maklumat berikut berkaitan sejenis perniagaan.

• Menjual barang dalam kuantiti yang kecil
• Memberi kredit dan memperoleh kemudahan kredit

(i) Apakah bentuk perniagaan tersebut? [1 markah]
OP1/R

(ii) Terangkan tiga fungsi perniagaan di 2(a)(i) dalam saluran agihan. [6 markah]
OP2/S

(b) Berikut adalah sejenis dokumen perniagaan dalam negeri.

INVOIS
PERNIAGAAN ILHAM SDN BHD

23 JLN MUTIARA
                                                       14120  SEBERANG PRAI
                                                            PULAU PINANG                 Tarikh : 1 Ogos 2013
Kedai Perabot Kota                                                                                 No. Invois : 9113   
Jalan Badlishah,
08000 Sungai Petani.

Bil Butiran Kuantiti Harga (RM) Jumlah
1 Almari 4 900.00 3600.00
2 Katil 4 1100.00 4400.00

                               Jumlah 8000.00
Tolak : Dis.Niaga (20%) 1600.00

Harga bersih 6400.00

Syarat : Angkutan dibayar
              5% 15 hari,  2% 30 hari          
K & K di K                                                                                                          
                                                                                                                             Azlee      
                                                                                                                            Pengurus
(i) Nyatakan pihak yang  mengeluarkan dokumen di atas. [1 markah]

OP1/R

(ii) Apakah kesan syarat angkutan dibayar di dalam dokumen di atas 
kepada Kedai Perabot Kota? [2 markah]

OP1/R

(iii) Jelaskan dua fungsi dokumen tersebut. [2 markah]

OP2/R

(iv) Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Kedai Perabot Kota jika 
bayaran dibuat pada 14 Ogos 2013. [3 markah]

OP3/T
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(c) Dialog berikut berkaitan sejenis kaedah jualan.

Encik Aman Wah! Ali, beli kereta baru nampaknya. Kereta impot pula 
tu, tentu mahal harganya.

Encik Ali Ye lah Aman, sesekali beli biarlah bermutu, tetapi saya 
cuma perlu membayar sedikit wang pendahuluan dan baki 
hutang dibayar secara ansuran. Tetapi sekiranya saya tidak 
menjelaskan ansuran, barang tersebut boleh di tarik balik 
oleh penjual.

Encik Aman Bagus juga tu, bolehlah kita menikmati barang-barang 
yang mahal tanpa dibayar secara tunai.

(i) Apakah kaedah jualan tersebut? [1 markah]

OP1/R

(ii) Jelaskan tiga kelebihan kaedah jualan di 2(c)(i) kepada penjual. [3 markah]

OP2/T

(d) (i) Jelaskan dua kegunaan sijil asal usul. [2 markah]

OP2/R

(ii) Terangkan dua kepentingan perniagaan antarabangsa kepada 
pengeluar. [4 markah]

OP1/S
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4 (a) Maklumat berikut berkaitan dengan dua jenis sistem perbankan.

Sistem perbankan X Sistem perbankan Y

Memberi dan menerima faedah Perkongsian keuntungan

 (i) Apakah X dan Y? [2 markah]

OP1/R

(ii) Jelaskan tiga perbezaan antara X dan Y. [6 markah]

OP/S

(b) Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis kemudahan simpanan.

(i) Apakah kemudahan simpanan tersebut? [1 markah]

          OP/R

(ii) Jelaskan tiga kebaikan kemudahan di 4 (b)(i). [3 markah]

OP2/S

(c) Situasi di bawah mengenai seorang peniaga yang menginsuranskan perniagaannya.

(i) Berapakah nilai pampasan yang perlu dibayar oleh setiap insurer?
             Berikan tiga alasan.  [4 markah]

OP2/S

(ii) Jelaskan  tiga peranan insurans kepada  Haji Abdul Rahman.  [3 markah]

OP1/R
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3 (a) Maklumat  berikut berkaitan  dua jenis industri.

(i) Huraikan kegiatan industri kecil dan sederhana yang diceburi oleh 
Perniagaan  B. [3 markah]

OP1/R

(ii) Terangkan dua sumbangan Perniagaan B kepada masyarakat. [4 markah]

OP1/R

(iii
)

Terangkan tiga perbezaan antara jenis milikan Perniagaan A dan 
Perniagaan B. [6 markah]

OP2/T

(b) Pernyataan berikut berkaitan dengan sejenis milikan perniagaan.

(i) Apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? [1 markah]

OP1/R

(ii) Jelaskan tiga prinsip yang diamalkan oleh jenis milikan perniagaan di 
3(b)(i). [3 markah]

OP2/S

(c) (i) Terangkan dua jenis pelaburan yang berisiko rendah. [4 markah]

OP2

(ii) Jelaskan empat peranan Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL). [4 markah]

OP2/S

            PERNIAGAAN  A

• Husin dan rakan pengusaha 

tanaman cili dan tomato

• Membekalkan hasil cili dan tomato 

kepada industri B

  

            PERNIAGAAN  B

• Syarikat Alif Sdn.Bhd merupakan 

sebuah industri kecil dan sederhana. 

• Pengeluar SOS berasaskan cili dan 

tomato.

• Mempunyai 50 orang pekerja tetap

        

Suatu unit perniagaan ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara 
sukarela dengan tujuan melindungi kepentingan dan kebajikan bersama.

• Simpanan wang dalam jumlah yang kecil dan tidak tetap

• Diberi kemudahan kad ATM

• Dibayar faedah atas simpanan

Haji Abdul Rahman seorang peniaga di Bandar Puteri Jaya. Beliau memiliki 
sebuah pasar mini. Beliau membeli polisi insurans kebakaran daripada tiga 
insurer bernilai RM30 000 setiap satu. Pasar mininya terbakar. Nilai taksiran 
kerugian ialah RM 60 000. 
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(d) Gambar 2 menunjukkan satu jenis  pengangkutan.

            

                                                             Gambar 2

Terangkan tiga kelebihan jenis pengangkutan di atas. [6 markah]

OP3/T

      [Lihat halaman sebelah
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5 (a) Gambar 3 menunjukkan sejenis perkhidmatan komunikasi.

                Gambar 3

(i) Apakah perkhidmatan tersebut? [1 markah]
OP1/R

(ii) Jelaskan lima kelebihan perkhidmatan komunikasi di 5 (a)(i). [5 markah]
OP1/S

(b) Maklumat berikut berkaitan ciri gudang yang baik.

• Mempunyai ciri  keselamatan yang baik
• Pengurusan yang cekap dan teratur

Terangkan tiga ciri gudang yang baik selain daripada yang dinyatakan di atas. [6 markah]
OP2/S
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Bahagian B

[25 markah ] 

Soalan ini wajib dijawab.
6 Baca kes di bawah dengan teliti.

Encik Asri bercita-cita menjadi usahawan yang berjaya. Beliau telah meletak jawatan sebagai penyelia  
sebuah kilang perabot di Shah Alam, Selangor setelah bekerja selama 10 tahun. Encik Asri mempunyai  
pengalaman  yang  luas  dalam  bidang  penghasilan  perabot.  Beliau  yakin  pasaran  perabot  semakin 
berkembang kerana berlaku pertambahan projek perumahan.

Berbekalkan modal sebanyak RM100 000 hasil simpanan peribadi, sumbangan dua orang rakan RM80 
000 dan pinjaman RM500 000 dari Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad (SME Bank 
Berhad ), Encik Asri telah mendirikan sebuah kilang membuat perabot di kawasan perumahan baru di 
pinggir bandar Sungai Petani, Kedah. Syarikatnya dikenali sebagai Syarikat Perabot Bahagia Sendirian 
Berhad. Lokasinya yang strategik serta pasaran yang baik memudahkan beliau memajukan perniagaan 
syarikatnya.

Encik Asri mendapat sebahagian stok perabotnya dari kilang, tempat beliau pernah bekerja pada harga 
yang berpatutan. Sebahagian lagi perabot diusahakan  di kilangnya dengan bentuk rekaannya sendiri. 
Beliau  juga  mengupah  20   orang  pekerja  tetap  lepasan  Pusat  Giat  MARA  untuk  membantunya. 
Beberapa  buah  mesin  terpakai  yang  dibeli  olehnya  digunakan  dalam  kerja  pembuatan  perabot. 
Perabotnya laris dijual kerana cantik dengan rekaan terkini serta berkualiti. Pada tahun 2012 syarikat  
telah memperoleh jualan tahunan sebanyak RM2 juta.

Encik Asri kerap mendapat rungutan dari pelangannya kerana harga jualan perabotnya agak mahal. Para 
pelanggan merungut  mereka  memerlukan  perabot  yang berkualiti  dengan  harga  yang  lebih  rendah.  
Encik  Asri  berasa  serba  salah  kerana  kos  bahan  mentah  dan  upah  semakin  tinggi.  Beliau  juga 
menghadapi persaingan dari perabot yang diimport dari China.

Berdasarkan situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Terangkan tiga ciri usahawan yang dimiliki pada Encik Asri. [6  markah]
OP2/S

(b) Terangkan tiga peranan Encik Asri terhadap masyarakat di kawasannya. [6  markah] 
OP2/S

(c ) Adakah perniagaan Encik Asri merupakan sebuah Industri Kecil dan Sederhana? 
Huraikan dua alasan. [ 7 markah]

OP3/T
(d) Nyatakan dua perkhidmatan Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia 

Berhad (SME Bank Berhad)  untuk membantu perniagaan Encik Asri.  [2 markah] 
OP2/S

(e)  Terangkan  dua tanggungjawab pengguna terhadap Encik Asri. [4 markah] 
OP2/S

      [Lihat halaman sebelah
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5 (c) Jelaskan peranan empat promosi dalam perniagaan. [4 markah]
OP1/R

(d) Maklumat berikut berkaitan sejenis pengiklanan.

“ASLIRI”
Ubat pelangsing
yang terunggul di Malaysia!

Jangan Ketinggalan……..

DAPATKAN SEGERA 
SEMENTARA STOK MASIH 
ADA….DISKAUN 5% 
UNTUK 100 PELANGGAN 
PERTAMA

HUBUNGI SEGERA:
    O4-4225508/013-
4127138

WWW.PPPA13.COM

MURAH, CEPAT, TAK PERLU DIET 
DAN BERLAPAR SERTA TERBUKTI 
BERKESAN

(i) Apakah jenis pengiklanan tersebut? [1 markah]

OP1/S

(ii) Jelaskan empat tujuan pengiklanan di 5 (d)(i). [4 markah]

OP3/T

(e) Gambar 4 berikut berkaitan sejenis media pengiklanan.

Gambar 4

Terangkan dua kebaikan penggunaan media di atas. [4 markah]
OP1/S

SEBELUM
150 KG

SELEPAS
75 KG
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