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A. Esei Pendek

1. Tuliskan definisi korelasi antara dua variabel acak U dan W

2. Untuk mengembalikan hutan jati di Kalimantan, akan ditanam bibit pohon jati di hutan
tersebut. Jika dianjurkan kerapatan pohon sekitar 12 per dam persegi. Tentukan fungsi
padat peluangnya.

3. Tuliskan 3 karakteristik (sifat khusus) yang dimiliki suatu distribusi Normal (Gauss) dengan
rataan sebesar m dan deviasi standar sebesar d

4. Kendaraan roda dua dan roda empat yang masuk kampus ITB masing-masing mempun-
yai lokasi yang berbeda. Jika dianggap intensitas roda dua yang masuk adalah 3 per lima
menit dan roda empat adalah 4 per sepuluh menit, tentukan fungsi padat peluang gabun-
gan waktu antar kedatangan roda dua dan roda empat yang masuk ke ITB.

B. Esei Panjang

1. Suatu sistem komunikasi terdiri dari n komponen, yang mana setiap komponen berfungsi
saling (mutual) bebas dengan proporsi p. Ditetapkan pula bahwa sistem secara keseluruhan
mampu beroperasi efektif jika paling sedikit setengah komponen-komponennya berfungsi

(a) Tentukan peluang dari suatu sistem 5-komponen akan beroperasi efektif (dalam p)
(b) Buktikan bahwa nilai p > 1

2 , jika dianggap sistem 5-komponen beroperasi lebih efektif
daripada sistem 3-komponen.

2. Ani, Bernadet, Cinta, dan Elvi adalah siswi ITB yang tinggal di asrama yang sama. Mereka
pergi-pulang ke kampus berjalan kaki dan diangggap lama tempuh masing-masing siswi
berdistribusi seragam dengan selang 10 menit. Hari ini mereka ke kampus dan mening-
galkan asrama pada saat bersamaan. Ternyata yang pertama sampai adalah Bernadet di-
ikuti berturut-turut oleh Elvi, Ani, dan Cinta. Tentukan fungsi padat untuk Elvi.

3. Distribusi isi minyak goreng yang diisikan mesin produksi ke kantung plastik isi ulang 2000
ml dinggap Gauss dengan variansi 100ml2

(a) Tuliskan fungsi kepadatan untuk isi minyak goreng dari mesin produksi tsb
(b) Pada bulan promo, perusahaan memutuskan untuk menjual kantung yang berisi kelebi-

han antara 300 ml dan 400 ml dengan harga yang sama. Jika hari ini mesin produksi
menghasilkan 10.000 kantung, tentukan banyaknya kantung yang bisa dikategorikan
produk promo?

4. Misalkan X1 dan X2 menyatakan berat badan dari Ahmad dan Beni, yang mempunyai
fungsi peluang gabungan

h(x1, x2) =

{
8x1x2, 0 < x1 < x2 < 1
0, x1, x2 yang lain

(a) Melalui teknik transformasi Jacobi, cari fungsi peluang gabungan baru yaitu antara
rasio berat badan Ahmad dan Beni atau Y1 = X1

X2
dengan Y2 yaitu berat badan Beni

(b) Dengan melihat daerah definisinya, selidiki apakah dua variabel acak baru tersebut
saling bebas


