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1. Seorang dokter hewan memiliki janji dengan seekor anjing pada pukul 7.00 dan dengan
anjing lain pada pukul 7.30. Banyaknya waktu yang dihabiskan dengan anjing-anjing
itu (the amount of time that the appointment last) adalah p.a eksponensial yang saling
bebas dengan mean 30 (menit). Asumsikan bahwa anjing-anjing itu datang tepat
waktu. Hitung lama waktu yang diharapkan (expected amount of time) yang dihabiskan
anjing lain alias anjing 7.30 di ruangan dokter hewan tersebut.

2. Dua orang pasien, A dan B, membutuhkan ginjal. Jika dia tidak mendapatkan ginjal
baru, maka A akan meninggal setelah suatu waktu yang berdistribusi eksponensial
dengan parameter µA. Begitu juga dengan B, akan meninggal setelah suatu waktu
yang berdistribusi eksponensial dengan parameter µB. Ginjal akan tersedia menurut
proses Poisson dengan parameter λ. Telah ditentukan bahwa ginjal pertama yang
datang diberikan ke pasien A (atau ke pasien B jika B masih hidup dan A meninggal
saat itu) lalu ke pasien B (jika masih hidup). Berapa peluang B mendapat ginjal baru?

3. Misalkan Xi, i = 1, 2 peubah acak-peubah acak eksponensial yang saling bebas dengan
parameter α dan β. Misalkan M = min(Xi, i = 1, 2). Hitung

E(M X1|M = X2)

4. Seratus buah lampu dites (yaitu tes masa hidup alias life test) secara bersamaan. Misalkan
masa hidup lampu-lampu tersebut adalah p.a eksponensial yang saling bebas dengan
mean 200 (jam). Tes akan berakhir jika ada total 5 kegagalan (atau 5 lampu mati). Jika
T adalah waktu saat tes berakhir, hitung E(T) dan Var(T).

5. Seorang tamu yang datang ke suatu kantor administrasi akan dilayani oleh petugas
P1, lalu petugas P2, lalu pulang. Waktu layanan petugas Pi adalah p.a eksponensial
dengan parameter βi, i = 1, 2. Ketika Rose datang, terlihat P1 sedang kosong (tidak
sedang melayani tamu). Sedangkan 2 tamu ada di P2 (seorang tamu A dilayani dan
seorang lain B antri). Hitung peluang tamu B masih ada di kantor administrasi ketika
Rose pindah ke P2.

6. Lama waktu (dalam jam) atau number of hours kedatangan kereta yang berurutan di
stasiun adalah p.a uniform apada selang nol dan satu. Para penumpang datang menurut
Proses Poisson dengan mean 7 per jam. Misalkan sebuah kereta baru saja meninggalkan
stasiun. Misalkan X banyaknya penumpang yang akan masuk ke kereta berikutnya.
Hitung E(X).

7. Misalkan Xi berdistribusi eksponensial dengan parameter θi, dimana i = 1, 2, 3. Hitung

E(maks Xi|X1 < X2 < X3)


