Continuous Probability Distribution (2)
Kerjakan no 6 s/d 13. Ctt: µ = 1/λ
1. Anggap distribusi probabilitas binomial dengan n=50 dan π = 0.25. Hitung:
(a) mean dan standard deviasi,
(b) probabilitas bahwa X adalah 15 atau lebih,
(c) probabilitas bahwa X adalah 10 atau lebih.
2. Anggap distribusi probabilitas binomial dengan n=40 dan π = 0.55. Hitung:
(a) mean dan standard deviasi,
(b) probabilitas bahwa X adalah 25 atau lebih,
(c) probabilitas bahwa X adalah 15 atau kurang,
(d) probabilitas bahwa X adalah antara 15 dan 25.
3. Teknisi di sebuah pabrik dapat menginstal sebuah mesin rata-rata dalam 30 menit atau kurang. Quality control
menemukan bahwa 20% dari peralatan itu diinstall lebih dari 30 menit. Jika ada 50 peralatan yang diinstall,
hitung:
(a) Berapa ekspektasi alat yang diinstall selama lebih dari 30 menit?
(b) probabilitas bahwa kurang dari 8 mesin diinstall lebih dari 30 menit,
(c) probabilitas bahwa 8 atau kurang dari 8 mesin diinstall lebih dari 30 menit,
(d) probabilitas bahwa tepat 8 mesin diinstall lebih dari 30 menit,
4. Survey pada sebuah klub yang mempunyai 500 anggota menemukan bahwa 30% di antara mereka ternyata
overweight, hitung:
(a) probabilitas bahwa 175 anggota atau lebih adalah overweight.
(b) probabilitas bahwa 140 anggota atau lebih adalah overweight.
5. Sebuah perusahaan menggunakan mesin panggilan telpon otomatis yang memilih nomor telpon secara random
dan melakukan panggilan. Jika tanpa mesin ini, seorang operator seringkali menelpon sebuah kantor pada
malam hari sehingga tidak ada yang mengangkat. Dengan mesin ini, pabriknya mengklaim bahwa panggilan
ke kantor tutup malam hari berkurang 15%. Untuk mentest klaim ini, mesin diprogram untuk menelpon 150
nomor secara random. Dengan asumsi bahwa angka 15% di atas adalah benar, hitung probabilitasnya bahwa
30 panggilan merupakan panggilan ke kantor tutup.
6. Waktu tunggu datangnya makanan setelah pesanan di sebuah restoran cepat saji mengikuti distribusi eksponensial dengan mean 60 detik. Hitung probabilitas bahwa seorang pelanggan menunggu:
(a) kurang dari 30 detik,
(b) lebih dari 120 detik,
(c) antara 45 dan 75 detik.
(d) Limapuluh persen pelanggan menunggu kurang dari berapa detik? Hitung median!
7. Waktu hidup dari suatu TV plasma mengikuti distribusi eksponensial dengan µ = 100,000 jam. Hitung probabilitas:
(a) gagal sebelum 10,000 jam,
(b) hidup lebih dari 120,000 jam,
(c) gagal antara 60,000 dan 100,000 jam.
(d) Hitung 90% percentile. Sepuluh persen dari TV plasma hidup lebih dari berapa jam?
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8. Sebuah survey menemukan bahwa waktu yang digunakan untuk menggunakan komputer sebagai alat hiburan
bervariasi menurut umur. Individu berusia 75 tahun atau lebih rata-rata menggunakan komputer selama 0.3
jam (18 menit) per hari untuk hiburan. Individu berusia 15 hingga 19 tahun menggunakan komputer selama
1 jam sehari untuk hiburan. Jika waktu penggunaan komputer ini mengikuti distribusi eksponensial, hitung
berapa bagian dari setiap group yang menggunakan komputer untuk hiburan:
(a) kurang dari 15 menit per hari,
(b) lebih dari 2 jam,
(c) antara 30 menit hingga 90 menit.
(d) Hitung 20% percentile. Delapan puluh persen populasi menggunakan komputer selama lebih dari berapa
jam?
9. Harga per unit di sebuah supermarket mengikuti distribusi eksponensial. Ada banyak barang yang murah, dan
lebih sedikit barang yang mahal. Mean adalah $3.50. Hitung persentase barang:
(a) kurang dari $17
(b) lebih dari $4
(c) antara $2 dan $3
(d) Hitung 40% percentile. Enampuluh persen barang berharga lebih dari berapa dollar?
10. Sebuah detektor CO diketahui rata-rata teraktivasi satu kali setiap 200 hari. Hitung:
(a) Probabilitas bahwa akan ada alarm dalam 60 hari ke depan.
(b) Probabilitas paling sedikit 400 hari berlalu sebelum alarm berikutnya.
(c) Probabilitas alarm berbunyi antara 100 hingga 250 hari yang akan datang.
(d) Median time dari waktu aktivasi.
11. Boot time adalah waktu antara pertama kali muncul layar BIOS hingga loading file pertama dalam Windows.
Boot time mengikuti distribusi eksponensial dengan µ = 27 detik. Hitung
(a) probabilitas boot time kurang dari 15 detik,
(b) probabilitas boot time lebih dari 60 detik,
(c) probabilitas boot time antara 30 - 40 detik,
(d) waktu maksimum di mana hanya 10% dari boot terjadi.
12. Waktu antara kunjungan di sebuah UGD bagi penduduk di sebuah kota mengikuti distribusi eksponensial
dengan µ = 2.5 tahun. Hitung
(a) berapa bagian dari populasi yang akan mengunjungi UGD dalam 6 bulan ke depan,
(b) berapa bagian dari populasi yang tidak akan mengunjungi UGD dalam 6 tahun ke depan,
(c) berapa bagian dari populasi yang pergi ke UGD tahun depan tetapi tidak pergi tahun ini,
(d) quartile pertama dan ketiga.
13. Waktu antara satu kegagalan dan kegagalan lain dari suatu PC mengikuti distribusi eksponensial dengan µ =
300, 000 jam. Hitung
(a) probabilitas terjadi kegagalan dalam waktu kurang dari 100,000 jam
(b) probabilitas tidak ada kegagalan dalam 500,000 jam ke depan
(c) probabilitas kegagalan berikut terjadi antara 200,000 dan 350,000 jam
(d) standard deviasi.
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Gambar 1. Tabel Normal

