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1. Diperkirakan 4 dari 10 penduduk memiliki alat komunikasi digital. Sampel 15 penduduk
diambil secara acak, dan misalkan X menyatakan banyaknya yang memiliki alat komunikasi
digital. Tentukan P(X ≤ 4) menggunakan

(a) distribusi binomial

(b) hampiran normal

2. Suatu alat elektronik bekerja baik bila kesalahan yang dilakukan tidak lebih dari 20%
per jam. Untuk menguji alat tersebut, dipilih selang 5 jam. Bila dalam selang 5 jam
tidak lebih dari satu kesalahan maka alat dianggap memuaskan. Misalkan banyaknya
kesalahan mengikuti proses Poisson. Berdasarkan prosedur pengujian ini, tentukan
peluang :

(a) alat yang memuaskan dinyatakan tidak memuaskan

(b) alat dinyatakan memuaskan padahal rataan banyaknya kesalahan 25%

3. Nilai ujian 5000 mahasiswa berdistribusi normal N(µ = 74, σ2 = 64). Tentukan range
(rentangan) nilai :

(a) 5% tertinggi

(b) 10% tertinggi dan 25% berikutnya

4. Umur suatu komponen elektronik berdistribusi eksponensial dengan tingkat kegagalan
β = 2. Seratus alat dipasang pada sistem yang berlainan. Tentukan :

(a) model distribusi banyaknya alat ynag rusak pada tahun pertama

(b) peluang paling banyak 5 gagal pada tahun pertama.

(Petunjuk : distribusi eksponensial f.k.p f (x) = β−1e−x/β untuk x > 0 dan f (x) = 0
untuk lainnya)

5. Umur suatu baterai mempunyai mean µ = 30 jam. Enam belas baterai diuji setap
bulan. Bila nilai T =

√
n(X̄ − µ)/S berada di antara ±t,025;15 disimpulkan proses

produksi masih dalam batas toleransi yang wajar.

(a) Jelaskan model distribusi untuk T

(b) Kesimpulan apa yang diperoleh bila x̄ = 27.5 jam dan s = 5 jam.

6. Nilai ujian masuk suatu perguruan tinggi berdistribusi normal dengan variansi σ2 =
64. Suatu sampel acak berukuran n = 20 meberikan s2 = 20.

(a) Tentukan distribusi S2

(b) Tentukan nilai χ2
.975;19 dan χ2

.025;19

(c) Apakah σ2 = 8 masih valid (sahih)


