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1. Setelah lulus menjadi Sarjana ITB, Itta bespekulasi dengan berjualan pakaian. Itta
melihat bahwa setiap pelanggan yang datang ke tokonya akan membeli sebuah pakaian
dengan peluang p. Jika banyaknya pelanggan yang masuk ke toko milik Itta berdistribusi
Poisson dengan mean θ, berapa peluang bahwa Itta menjual seluruh pakaiannya?

2. Noor hendak melakukan penipuan. Di tangannya dia menyimpan dua buah koin
yang memiliki sisi MUKA dan BELAKANG dan sebuah koin lain yang ternyata memiliki
dua sisi MUKA. Kepada Zeta, calon korbannya, Noor mengatakan bahwa dirinyalah
sang pemenang apabila muncul MUKA dalam lantunan koin yang dimilikinya. Noor
kemudian memilih koin secara acak dan melantunkannya. Ternyata muncul MUKA.
Misalkan Noor melantunkan koin yang sama untuk keduakalinya dan muncul MUKA,
berapa peluang bahwa koin yang dilantunkan adalah koin bersisi MUKA dan BELAKANG?

3. OSHC Worldcare, perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Australia, memiliki polis
yang menanggung 100% biaya kesehatan hingga maksimum 1 juta dolar per tahun
polis. Diketahui total tagihan kesehatan X (dalam juta dolar) per tahun memiliki
fungsi peluang

fX(x) =
x(6 − x)

18
, 0 < x < 3.

Jika Y adlaah total pembayaran yang dilakukan Medibank, tentukan nilai yang mungkin
untuk Y. Tentukan momen pertama dari Y.

4. Diketahui fungsi peluang bersama

f (x, y) = 4/9, 0 ≤ x, x ≤ y ≤ 3 − x,

(a) Hitung P(Y > 2X)

(b) Tentukan fungsi peluang marginal X.

5. Zarudd saat ini berada di penjara Markas Brimob di Kelapa Dua, Depok. Dia ingin
melarikan diri namun hal ini tidak mudah. Fakta yang ada menunjukkan bahwa kalau
Zarudd hendak keluar dari penjara dia akan menghadapi tiga pintu. Pintu pertama
akan membawanya ke sebuah lorong dan kembali ke penjara dalam waktu empat
jam. Pintu kedua pun demikian, akan membawanya ke sebuah lorong dan kembali
ke penjara dalam waktu tiga jam. Sedangkan pintu ketigalah yang membawa Zarudd
langsung bebas. Jika Zarudd memilih pintu-pintu, yang belum digunakannya, secara
acak, berapa lama waktu rata-rata (expected number of hours) yang dibutuhkan Zarudd
untuk bebas?


