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1. Dalam suatu lab diketahui bahwa dari 100 terdapat 10 unit yang cacat. Jika ada 10 unit yang diamati 

berapa peluang 3 sampai 7 unit yang diambil tersebut merupakan unit yang cacat! 

2. Suatu panitia pemilihan dibentuk berdasarkan 6 orang yang diambil secara acak dari 15 orang yang 

mendaftar. Enam puluh persen diantaranya adalah wanita. Jika X variabel acak yang menyatakan 

banyaknya wanita yang terpilih, maka hitung probababilitas tepat 2 wanita dalam panitia tersebut! 

3. Diketahui nilai ujian statistika dari suatu kel2s menyebar normal dengan rata-rata 75 dengan simpangan 

baku 15. jika batas minimal memperoleh nilai A adalah 80, maka berzpa % mahasiswa yang 

mendapatkan nilai selain A? 

4. Menurut penelitian Dr. W. H. Bowen dari National Institute of Heal th dan Dr. j. Yudben, Profesor G1zi dan 

!lmu Diit pada University of London, konsumsi s-ereal yang telc1h d iberi pemanis secara terus me nerus 

menyebabkan pembusukan gizi, pe nyakit jantung dan penyakit penyakit menururmya fungs i tubuh 

lainnya. Dari suatu contoh acak 20 bungkus /l.lpha-Bits diperoleh ra ta-rata kadar gulanya adala h 11 .3 

g ram dengan s i111 pangan baku 2-45 gram. Bila kadar gula itu inenyebar normal, susun selang 

kepercayaan 95% bagi nilai tengah kadar gula per bungkus :\/µho-Bit~. lnterpretasikan hasilnya! 

5. Diarnbil sampel 9 orang mahasiswa FMIPA dan diperoleh rc1ta-rata membolos kuliah s~banyak 10 

hari/tahun. Oiketahui standar deviasi populasi 1.8 hari. Buat se lang kepercayaan 95 % bagi rata-rata 

banyaknya hari membofos setiap tahun untuk seluruh mahasiswa! 

6 . Di bc1 wah ini terdapat 4 selang kepercayaan mengenai rata-rata um ur mahasiswa . Semua selang d ibua t 

untuk populasi yang sama, manakah ya ng paling baik? Jelaskan ! 

A. Selang kepercay3an 90 % rat c1-rata umur mahc1siswa 18 - 25 t c1 hu n ?- 2 I J 

B. Selang kepercayaan 99 % rata -rata umur mahasiswa 18 - 27 ta hun t,j 
I ·1J1-t f 

C. Selang i<eperoyaan 90 % rat::i -rata umur mahasiswa 22 - 27 L:ih un ;; 2 .,.1 J 

D Selang Kepercayaan 99 % ratc1 -rata umur mahasiswa 22 · 25 t ah un ') 2, "5 s 

- Selamat Mengerjakan -- -


