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A. Jawab dengan singkat

1. Tuliskan definisi fungsi distribusi F(x) masing-masing untuk variabel acak yang diskrit
dan kontinyu.

2. Galat (error) dalam mengukur kelebihan/kekurangan volume minuman dingin (sete-
lah dikalibrasi) dianggap berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansi 4 ml2. Jika
di sampel 40 botol minuman tersebut, tentukan banyaknya botol yang volumenya ku-
rang dari 1.5 ml.

3. Jika anda terlibat dalam Pilkada di Aceh dan anda ingin membuktikan bahwa peluang
menang dari 7 pasang calon gubernur tidak sama, metode statistik apa yang bisa Anda
pakai.

4. Tuliskan 2 manfaat masing-masing untuk aplikasi metode regresi dan koefisien kore-
lasi di lapangan atau kehidupan sehari-hari.

5. Tuliskan 2 persamaan yang ada pada ANOVA dan analisis regresi.

B. Jawab dengan baik dan jelas.

1. Seorang siswa Tugas Akhir yang mengambil statistik terapan melakukan survei pada
2 pertanyaan berkaitan dengan layanan pegawai di suatu rumah makan. Jika jawaban
yang diberikan untuk pertanyaan 1 adalah 0 = mengecewakan, 1 = biasa saja, 2 =
memuaskan, dan 3 = sangat memuaskan. Untuk pertanyaan 2 adalah 0 = menge-
cewakan, 1 = biasa saja, 2 = memuaskan. Setelah dilakukan survey terhadap 30
pengunjung restoran tersebut, dan memisalkan pertanyaan 1 sebagai variabel acak X
dan pertanyaan 2 sebagai variabel Y, ternyata siswa tsb mendapatkan frekuensi relatif
untuk semua kombinasi X dan Y sebagai berikut:

p(x, y) =
(x + y)

30
, untuk x = 0, 1, 2, 3; y = 0, 1, 2

Tentukan : (a) Peluang seseorang menjawab bukan ’sangat memuaskan’ untuk per-
tanyaan 1, jika ia menjawab pertanyaan 2 adalah biasa saja. (b) Peluang bahwa seseo-
rang selalu menjawab nilai jawaban di pertanyaan 1 selalu lebih besar daripada nilai
di pertanyaan 2.

2. Diketahui data produksi volume minyak bumi beberapa sumur di Jatibarang Desem-
ber 1990 (satuan m3) sebagai berikut

150 203 259 269 137 135 140 144 161 136 86

Jika diasumsikan bahwa volume produksi minyak ini berdistribusi hampir normal

(a) Tentukan selang kepercayaan 98% masing-masing untuk rataan dan variansi dari
volume minyak bumi di atas.

(b) Pada 1988, ada peneliti mengatakan bahwa produksi volume minyak bumi di
Jatibarang tidak kurang dari 175 m3. Dengan menggunakan taraf signifikansi
berbeda-beda, apakah Anda setuju dengan pernyataan peneliti tersebut.



3. Tiga jenis mesin sedang dipertimbangkan untu digunakan dalam pembuatan suatu
sekrup. Mesin tersebut dibandingkan berdasarkan hasil diameter sekrup yang dipro-
duksinya. Berikut pengukuran dari tiga mesin di atas (dalam mm):

Mesin 1 1.98 1.90 1.99 2.00 2.01 1.98 2.10 1.89 1.95 1.99
Mesin 2 2.01 2.08 2.17 1.68 2.03 2.16 1.99 2.02 2.00
Mesin 3 2.05 1.89 1.96 1.92 2.09 2.03 2.07 1.99

Jika pengukuran di atas dianggap berdistribusi normal, apakah Anda setuju jika dikatakan
bahwa semua mesin mempunyai kemampuan yang sama. (gunakan tingkat keberar-
tia, α = 5%)

4. Suhu sangat menentukan volume suatu logam dalam proses pemuaian. Dari proses
pemanasan, sembilan jenis logam diukur masing-masing suhu (0C) dan kenaikan vol-
ume logam (m3) nya. Hasilnya sebagai berikut :

Suhu (0C) 29.186 29.266 26.215 30.162 38.867 37.831 44.576 46.097 59.698
volume (m3) 0.414 0.383 0.399 0.402 0.442 0.422 0.466 0.500 0.514

(a) Tentukan mana variabel bebas dan mana variabel tak bebasnya.

(b) Tentukan persamaan garis regresi linier sederhananya dan juga koefisien kore-
lasinya.

(c) Tentukan kenaikan volume, jika suhu diambil 360C


