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1 ;1 ka d1ket~hu1 X ~ Binomial (n, p) . Buktikan bahwa E(X) = np dan Var (X) =- r.pq ; di mana q = 

2. Suatu perusaha;:in menggunakan skema penerimaan produksi sebelum barang dikirimkan. 

Perencanaan skema adalah proses dua tahap. Terdapat 25 kotak yang siap untuk dikirimkan dan 

3 box diambil sebagai sampel. Jika pada kotak terdapat barang yang rusak, maka kotak tersebut 

akan dikembalikan untuk dicek kembali 100%. Jika tidak terdapat barang yang rusak maka kotak 
akan dikirimkan. 

a. Berapa peluang bahwa sebuah kotak berisi 3 barang rusak akan dikirmkan? 

b. Berapa peluang bahwa sebuah box yang mempunyai hanya satu barang rusak akan 
dikembalikan untuk eek ulang? 

c. Misalkan perusahaan tersebut merubah skema penerimaan. Dalam skema yang baru ini, 

seorang inspektor mengambil satu barar.g secara acak, mengecek, kemudian 

mengembalikan ke dalam box. lnspektor kE-dua melak1..1kan prosedur yang sama, demik:an 

pu1a dengan inspektor ketiga . Kotak tE> rsebut t1dak akar1 dikirimi<ari Jika ada inspektor yang 

menemukan barang ru:;ak. Jawab kembali i::om a) dan b) dengan si<ema yg baru ini. 

~ Peluang S'?orang mahasiswa lulus suatu uj ian tul1s adalah sebesar 0. 7. Berapa pefuang rr,ar.asiswa 
tersebut untuk lulus uj ian tulis: 

, P:,da p~rcobaan ke tiga 

::,, Sebelum percobaan ke empat 

4. Suatu pasangan suami istri memutuskan bahwa mereka akan berhenti mempunyai anak sampai 

mereka mendapatkan dua anak laki-l~ki. Jika diketahui peluang mempunyai anak laki-laki sama 

besar dengan mempunyai anak perempuan, hitung berapa peluang bahwa anak laki-laki kedua 
yang mereka miliki adalah anak keempat dan pasangan tersebut ! 

5 ::>iketahui bahwa suatu variabel acak {X) mengikuti sebaran uniform ko:,tinu, X ~ Uniform [A, B] 
Buktikcm bahwa: 

A+B 
a. µ = - 2-

? (B-A) 2 
b. c, ·= - -

12 

6. Misal ingin dipelajari tingkat kegagalan dari suatu komponen elektronik setiap s jam sekali. 

Dianggap penting untuk mempertimbangkan waktu kegagalan bagi 2 komponen. 

a. Diasumsikan bahwa kita bisa menerapkan distribusi Gamma, berapa rata-rata waktu yang 
dibutuhkan untuk kegagalan 2 komponen? 

b. Berapa probabilitas bahwa 12 jam akan berlalu sebelum 2 komponen gagal? 



/ . Lamanya waktu antar kerusakan dari suatu generator dianggap penting dalam keb iJakan 

penggunaan alat bantu . Seorang ahli berpikir bahwa "model" terbaik untuk waktu antar 

kerusakan generatcr tersebut adalah distribusi eksponensial dengan rata-rata 15 hari . 

a. Jika generator baru saja rusak, berapa pe lua ng bahwa gene rator te rsebut aka n rusak lagi 

da lam kurun waktu 21 ha ri ke de pan? 

b. Berapa peluang ba hwa generator cik an hisa beroperasi dalam kuru n wakt u 30 hari tanpa 

kerusakan sama sekal i? 

i1ka pada waktu ke t , Andi mengajukan kl a,m asuran5I maka Andi akan mengaJukan kla;m pad..i 

waktu ke t -t- 1 dengan peluang er JIka And i uoa K rnengc.J uKan >ua1rr asurans, sadt In1 maKa 01 

masa de pan And i akan mengaJukan kla 1m asuras , dengan pel Jang ff 
a. Tentukan matriks peluang transis1nya. 

b. Misalkan {J = 0.3 dan a = 0.6. Diketahui a0 = D(X0 = 0) = 0.4 dan a 1 = P(X0 = 1) = 
0.6, maka peluang bahwa And i t idak mengajukan kla,m 4 hari lag i adalah? 


