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A. Esei Pendek

1. (a) Jelaskan apa yang Anda ketahui dengan dua kejadian yang saling lepas, beri con-
toh

(b) Jelaskan apa yang Anda ketahui dengan dua kejadian yang saling bebas, beri
contoh

2. Tuliskan definisi dari peubah (variabel) acak

3. Tuliskan 3 sifat yang dimiliki oleh fungsi distribusi F(x).

4. Jika P(X = x) =


1
3 , x = 1
4
9 , x = 2
2
9 , x = 3
0, x yang lain

maka nilai fungsi di x = 2.999 adalah

B. Esei Panjang

1. Ada 4 grup golongan dasar darah : O, A, B, dan AB. Umumnya, seseorang akan
menerima darah dari seorang doktor jika pendonor berasal dari grup yang sama. Tapi,
ia juga bisa menerima dari grup O dan setiap tipe dari 4 grup tersebut dapat digu-
nakan sebagai penyumbang untuk grup AB. Jika ada 2 pendonor yang masuk ke bank
donor, Tentukan

(a) kejadian bahwa pendonor kedua dapat menerima darah dari pendonor pertama.

(b) kejadian setiap donor dapat menerima darah dari grup lain.

2. Jika obat nyamuk HIT akan diberi bonus 30 ml dan fungsi padat peluangnya (dalam

10 ml-an) adalah f (v) =

{
x2

9 , 0 < v < 3
0, v lainnya

.

(a) Tentukan peluang seseorang membeli obat nyamuk dan bonusnya lebih dari 18
ml.

(b) Tentukan fungsi padat peluang dari X = V3 dan berapa ml rataan dari X.

3. Lama hidup dan lama pemakaian (dalam hari) dari suatu baterai EEE dinyatakan
masing-masing sebagai variabel acak X dan Y dan fungsi kepadatan peluang gabuan-
gannya adalah :

f (x, y) =

{
2e−x−y, 0 < x < y, 0 < y < ∞
0, x lainnya

(a) Apakah X dan Y saling bebas, berikan alasan dari jawaban Anda.

(b) Tentukan peluang suatu batere EEE yang berusia 5 hari, masih bekerja setelah
dipakai 2 hari.

(c) Tentukan fungsi distribusi marginal (F) untuk lama pemakaian dan gambarkan.

(d) Tentukan Var[Y|X = 1].



4. Suatu lembaga survey XXX ingin mengukur kepercayaan masyarakat terhadap pres-
iden SBY. Lembaga tersebut mengambil sampel sebanyak 1400, dengan rasio respon-
den wanita pria adalah 3:4. Jika pilihan jawaban hanya ada 4 yaitu 1 = tidak percaya
sama sekali, 2 = tidak percaya, 3 = percaya, dan 4 = percaya sekali dan tabel hasil
survei tersebut adalah sbb:

Gender 1 2 3 4
Wanita 45 65 380 110

Pria 150 385 200 65

(a) Tentukan fungsi massa peluang gabungan X dan Y atau P((X, Y) = (x, y)), jika
X menyatakan jenis kelamin (0 = wanita, 1 = pria) dan Y menyatakan jawaban
responden.

(b) Tentukan peluang seorang wanita akan berkata saya hilang kepercayaan pada
presiden pilihan saya yaitu SBY

(c) Jika responden adalah pria, tentukan besar rataan (harapan) unutk jawaban re-
sponden, E[Y|X = 1].


