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1. Diketahui matriks peluang transisi untuk suatu rantai Markov dari proses {Yt} dengan
keadaan ’0’, ’1’, dan ’2’ sbb:

P =

 0 1/3 2/3
4/5 1/5 0

0 0 1


Hitung E(Y3|Y2 − 1).

2. Ivi adalah mahasiswa tingkat akhir di ITB. Dia tinggal tidak jauh dari kampus. Cukup
berjalan kaki saja dari tempat kos ke kampus dan sebaliknya. Akhir-akhir ini, hujan
datang hampir setiap hari. Mau tidak mau, Ivi menggunakan payung dalam perjalanan
kos-kampus atau kampus-kos. Jika hari hujan dan payung ada di tempat dia berada,
maka dia akan menggunakan payunng tersebut. Jika hari tidak hujan, Ivi selalu lupa
untuk membawa payung. Misalkan α adalah peluang hujan setiap kali Ivi akan menuju
kampus atau kos. Ijika Ivi memiliki 3 buah payung, berapa nilai α yang memaksimumkan
peluang Ivi akan basah pada suatu hari?

3. Tunjukkan bahwa jika suatu matriks peluang transisi bersifat ”doubly-stochastic”, tidak
dapat direduksi, berperiode satu (aperiodik) dan memilikik keadaan 0, 1, · · · , c, maka
peluang limitnya adalah

πj =
1

c + 1
, j = 0, 1, . . . , c.

4. Tiga dari setiap empat truk yang ada di jalan akan diikuti oleh sebuah mobil. Sementara
itu, hanya satu dari setiap lima mobil akan diikuti oleh sebuah truk. Berapa proporsi
kendaraan yang ada di jalan adalah truk.

5. Bentuklah suatu matriks peluang transisi (m.p.t) dari rantai Markov yang memiliki
tiga keadaan di mana setidaknya dua keadaan absorbing dan satu keadaan bersifat
transien. M.p.t tersebut haruslah juga memiliki dua kelas keadaan dan aperiodik.

6. Empat kota A, B, C, dan D dihubungkan dengan jalur kereta (lihat diagram). Setiap
hari, sebuah kereta akan memilih secara acak sebuah jalur kereta dan bergerak ke kota
lain. Proses ini berulang pada hari berikutnya. Berapa peluang ada kereta di kota D?

Figure 1: A graph whose nodes represent towns and whose arcs represent railroad lines


