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SOAL

1. Pelanggan datang pada suatu toko dengan menigkuti proses Poisson dengan laju rata-rata
kedatangan 4 orang per jam. Jika toko tersebut buka dari jam 09.00, berapakah peluang
bahwa ada tepat satu pelanggan yang sampai padajam 09.30 danjumlah seluruh pelanggan
yang data padajam 11.30 adalah 5 orang.
2. Permintaan di suatu fasilitas kesehatan terjadi mengikuti proses Poisson Nonhomogen
dengan fungsi intensitas berikut:
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Dimana t adalah ukuran waktu dari waktu layanan pusat fasilitas kesehatan tersebut.
Tentukan peluang bahwa jika 2 permintaan datang pada 2 jam pertama, berapa peluang 2
permintaan lainnya pada 2 jam kedua
3. Suatu proses kematian murni dimulai dari X(O) = 3 dengan parameter kematian -D. 0 l l) = ?i
\?\f\OM
µ0 = Q, µl = 3,µz = 2, µ3 = 5
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Tentukan rrn(t), untuk n = 0, 1, 2, 3 '1\1' l l.) -= ~ ~ \ '{µ,
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4. Pada kantor catatan sipil, pengeluaran akte kelahiran mengikuti proses Poisson dengan Iaju
5,5 akte/jam. Tentukan:
a) Peluang tidak ada akte yang dikeluarkan dalam 1jam
b) Jika dalam periode 3 jam dikeluarkan 35 akte, tentukan peluang pengeluaran akte pada
1 jam terakhir jika telah dikeluarkan 25 akte pada 2 jam pertama
c) Tentukan peluang bahwa selang waktu antara penge1uaran akte ke 4 dan akte ke 5 tidak
lebih dari ½ jam.
5. Suatu rental komputer mempunyai tiga J~ri'getik. Setiap pengetik dapat mengetik rata-rata 6
surat/jam. Jika surat-surat yang masuk rental tersebut sebanyak 15 surat/jam, tentukan:
a) Tingkat intensitas (kegunaan) pelayanan? f -=- J
},_= ' ~
b) Jumlah rata-rata surat yang diharapkan dalam antrian? ~
c) Jumlah surat yang diharapkan menunggu dalam sistem? L
d) Waktu yang d~harapkan oleh set~ap surat selama dalam antrian? Wq_

e) Waktu yang d1harapr n oleh setiap surat untuk menunggu dalam sistem?
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