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A. KEMUNGKINAN EMPIRIS  DAN HARAPANA. KEMUNGKINAN EMPIRIS  DAN HARAPAN

KetidakKetidak--Pastian adalah salah satu [dari] yang faktor membuat hidup yang Pastian adalah salah satu [dari] yang faktor membuat hidup yang 
menarik dan dihubungkan dengan ketidakmenarik dan dihubungkan dengan ketidak--pastian adalah gagasan untukpastian adalah gagasan untuk kemungkinan. kemungkinan. 
[Yang] sering kita membuat, atau dengar, yang statemen menandai [Yang] sering kita membuat, atau dengar, yang statemen menandai (adanya) suatu (adanya) suatu 
derajat tingkat ketidakderajat tingkat ketidak--pastian.pastian.
Sebagai contoh:Sebagai contoh:

““Itu adalah sangat mungkin bahwa besok akan [jadi] [yang] sangat Itu adalah sangat mungkin bahwa besok akan [jadi] [yang] sangat panas.panas.””
““ Aku mungkin tidak akan lihat kamu pada [atas] Selasa.Aku mungkin tidak akan lihat kamu pada [atas] Selasa.””
““ Orang lakiOrang laki--laki hanya suatu 50laki hanya suatu 50--50 kesempatan menjadi cukup memuaskan untuk 50 kesempatan menjadi cukup memuaskan untuk 
pergi besok.pergi besok.””
““ Inggris tidak punya kesempatan memukul kita/kami di dalam Test Inggris tidak punya kesempatan memukul kita/kami di dalam Test yang berikutnya yang berikutnya 
[tanding/ temu].[tanding/ temu].””
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MasingMasing--Masing statemen ini menandai adanya suatu kemungkinan atau Masing statemen ini menandai adanya suatu kemungkinan atau 
kesempatan dari peristiwa yangditentukan telah terjadi.kesempatan dari peristiwa yangditentukan telah terjadi.
Sering kita dapat menugaskan suatu yang nomor; jumlah menandai aSering kita dapat menugaskan suatu yang nomor; jumlah menandai adanya danya 
kemungkinan peristiwa tertentu  yang terjadi.kemungkinan peristiwa tertentu  yang terjadi.

Kita setuju bahwa 0 atau 0% menunjukkan [bahwa/yang] peristiwtidKita setuju bahwa 0 atau 0% menunjukkan [bahwa/yang] peristiwtidak ak 
bisa terjadibisa terjadi ddan 1an 1 atau 100% menunjukkan [bahwa/yang] peristiwaatau 100% menunjukkan [bahwa/yang] peristiwa yakin yakin 
untuk terjadi.untuk terjadi. Seperti/Ketika dua  kemungkinan ini  adalah kasus ekstrim, Seperti/Ketika dua  kemungkinan ini  adalah kasus ekstrim, 
semua lain peristiwa harus mempunyai yang kemungkinan [berada/dusemua lain peristiwa harus mempunyai yang kemungkinan [berada/dusta]sta]
antar[a] 0 dan 1 ( atau 0% dan 100%).antar[a] 0 dan 1 ( atau 0% dan 100%).
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Jika kita menugaskan suatu nomorJika kita menugaskan suatu nomor. . jumlah pada jumlah pada 
suatu peristiwa yang mana adalah suatu peristiwa yang mana adalah ddekat dengan 0 ini ekat dengan 0 ini 
berarti bahwaberarti bahwa yang peristiwa adalah sangat mau yang peristiwa adalah sangat mau 
tidak mau untuk terjadi sedangkan jika itu adalah tidak mau untuk terjadi sedangkan jika itu adalah 
dekat dengan 1 sangat mungkin untuk terjadi.dekat dengan 1 sangat mungkin untuk terjadi.
Garis NomorGaris Nomor,, Jumlah yang berikut menunjukkan Jumlah yang berikut menunjukkan 
penafsiran kemungkinan mungkin:penafsiran kemungkinan mungkin:
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Kemungkinan tentang segala  peristiwa  yang terjadi kepalsuan anKemungkinan tentang segala  peristiwa  yang terjadi kepalsuan antara 0 tara 0 
dan 1 ( inclusif).dan 1 ( inclusif).
Pada dasarnya ada tiga jalan menugaskan kemungkinan. Ini adalah:Pada dasarnya ada tiga jalan menugaskan kemungkinan. Ini adalah:
Menggunakan argumentasi simetri ( berdasar purbasangka dan Menggunakan argumentasi simetri ( berdasar purbasangka dan 
kemungkinan teoritis)kemungkinan teoritis)
Sebagai contoh: Pr(Head ketika yang mengundi)= 1/2Sebagai contoh: Pr(Head ketika yang mengundi)= 1/2

Pr(Rolling suatu 6 dengan suatu mati)=1/6Pr(Rolling suatu 6 dengan suatu mati)=1/6
Pengamatan diakibatkan oleh data ( kemungkinan bersifat percobaaPengamatan diakibatkan oleh data ( kemungkinan bersifat percobaan, n, 
empiris atau statistik)empiris atau statistik)

sebagai contoh, Pr(A 20 tahun pria tua hidup 75 tanpa sebagai contoh, Pr(A 20 tahun pria tua hidup 75 tanpa merokok.merokok.
Bets placed and on other sporting event outcomes.Bets placed and on other sporting event outcomes.
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Kemungkinan Teori bisa diberlakukan bagi Kemungkinan Teori bisa diberlakukan bagi 
permainan untungpermainan untung--untungan sebagai contohuntungan sebagai contoh
permainan kartu, memotongpermainan kartu, memotong--motong game dll. untuk motong game dll. untuk 
mencoba untuk meningkat/kan kemungkinan mencoba untuk meningkat/kan kemungkinan 
kita/kami tentang sukses. Sebagai konsekwensi kita/kami tentang sukses. Sebagai konsekwensi 
mungkin nampak bahwa suatu pemahaman mungkin nampak bahwa suatu pemahaman 
kemungkinan mendorong perjudian.kemungkinan mendorong perjudian.
Sesungguhnya, lebih baik pengetahuan teori Sesungguhnya, lebih baik pengetahuan teori 
kemungkinan dan aplikasi nyakemungkinan dan aplikasi nya
bantuan [kita/kami] untuk memahami mengapa bantuan [kita/kami] untuk memahami mengapa 
mayoritas [dari;ttg] para penjudi kebiasaan mayoritas [dari;ttg] para penjudi kebiasaan ““ mati mati 
pecah[kanpecah[kan””..



hogasaragih@wordpress.com

DISKUSIKANDISKUSIKAN PENGHARAPAN PENGHARAPAN 
HIDUP HIDUP 
•• Bagaimana kita akan menaksir suatu rataBagaimana kita akan menaksir suatu rata--rata rata 

personperson’’s kesempatan terus hidup tahun depan?s kesempatan terus hidup tahun depan?
•• Apa yang  akankah anda jawabanApa yang  akankah anda jawaban tergantung tergantung 

pada?pada?
•• Siapa yang mungkin harus mengetahui Siapa yang mungkin harus mengetahui 

kemungkinan ini? Mengapa?kemungkinan ini? Mengapa?
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MEMBUKA MASALAHMEMBUKA MASALAH
Perusahaan Asuransi Jiwa Statistik Penggunaan Perusahaan Asuransi Jiwa Statistik Penggunaan 

terpasang pengharapan hidup danangka kematian dalam terpasang pengharapan hidup danangka kematian dalam 
rangka  berkembang;membuat rencana, melatih, mengalami rangka  berkembang;membuat rencana, melatih, mengalami 
premi itu untuk menuntut/tugaskan orangpremi itu untuk menuntut/tugaskan orang--orang siapa saja orang siapa saja 
yang mengasuransikan dengan mereka/nya. Pertunjukan yang mengasuransikan dengan mereka/nya. Pertunjukan 
Tabel mengharapkan  angkaTabel mengharapkan  angka--angka yang menyelamatkan angka yang menyelamatkan 
nyawa  pada umurzaman ditentukan dan  sisanya yang nyawa  pada umurzaman ditentukan dan  sisanya yang 
diharapkandiharapkan hidup pada umur zaman ditentukan.hidup pada umur zaman ditentukan.
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Pesan bahwa ke luar dari  100 000 kelahiran, 98 987  [jantan/priPesan bahwa ke luar dari  100 000 kelahiran, 98 987  [jantan/pria] a] 
diharapkan untuk survive kepada [umur/zaman]  20 dan pada yang diharapkan untuk survive kepada [umur/zaman]  20 dan pada yang 
umur zaman para orang yang selamat diharapkan  untuk tinggal/hidumur zaman para orang yang selamat diharapkan  untuk tinggal/hidup up 
suatu lebih lanjut  58:37suatu lebih lanjut  58:37
tahun.tahun.

Lihatlah jika kamu dapat menjawabLihatlah jika kamu dapat menjawab
ini mempertanyakan:ini mempertanyakan:

Dapatkah kamu menggunakan tabel hidup untuk menaksir berapa Dapatkah kamu menggunakan tabel hidup untuk menaksir berapa 
banyak tahun yang kamu dapat diharapkan untuk tinggal/hidup?banyak tahun yang kamu dapat diharapkan untuk tinggal/hidup?
Apa yang merupakan kemungkinan yang diperkirakan suatu anak lakiApa yang merupakan kemungkinan yang diperkirakan suatu anak laki--
laki dilahirkan baru ( atau anak perempuan) mencapai [umur/zamanlaki dilahirkan baru ( atau anak perempuan) mencapai [umur/zaman] ] 
15?atau suatu 20 tahun anak perempuan tua tidak akan menjangkau 15?atau suatu 20 tahun anak perempuan tua tidak akan menjangkau 
[umur/zaman] 80?[umur/zaman] 80?
Dapatkah [tabel;meja] digunakan untuk perkiraan kemungkinan yangDapatkah [tabel;meja] digunakan untuk perkiraan kemungkinan yang
suatu 20 tahun anak lakisuatu 20 tahun anak laki--laki tua akan menjangkau umur zaman 80laki tua akan menjangkau umur zaman 80
Suatu [perusahaan rombongan asuransi menjual kebijakan ke orangSuatu [perusahaan rombongan asuransi menjual kebijakan ke orang--

orang untuk mengasuransikan mereka/nya menentang maut (di) atas orang untuk mengasuransikan mereka/nya menentang maut (di) atas 
suatu 30suatu 30--year periode. year periode. 
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Jika orang mati periode ini penerima uang Jika orang mati periode ini penerima uang 
menerima payout yang disetujui menggambarkan. menerima payout yang disetujui menggambarkan. 
Mengapa . seperti (itu) kebijakan yang lebih murah Mengapa . seperti (itu) kebijakan yang lebih murah 
untuk mengambil berusaha untuk kata[kan suatu 20 untuk mengambil berusaha untuk kata[kan suatu 20 
tahun tua, dibanding suatu 50 tahun tua?tahun tua, dibanding suatu 50 tahun tua?
Berapa banyak teman sekelas mu kamu akan Berapa banyak teman sekelas mu kamu akan 
harapkan untuk;menjadi dalam keadaan hidup dan harapkan untuk;menjadi dalam keadaan hidup dan 
mampu menghadiri suatu 30 reuni kelas tahun?mampu menghadiri suatu 30 reuni kelas tahun?
Kita diberitahu hidup itu expectency sedang Kita diberitahu hidup itu expectency sedang 
meningkat(kan) tahun masingmeningkat(kan) tahun masing--masing tibauntuk masing tibauntuk 
meningkatkan makanan, [obat/ kedokteran], meningkatkan makanan, [obat/ kedokteran], 
pelayanan kesehatan, dan lain lain Bagaimana pelayanan kesehatan, dan lain lain Bagaimana 
mungkin kitamemeriksa ya atau tidaknya ini adalah mungkin kitamemeriksa ya atau tidaknya ini adalah 
benar?benar?
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PENGHARAPAN HIDUPPENGHARAPAN HIDUP

Perusahaan Asuransi Jiwa mempercayakan dengan berat pada Perusahaan Asuransi Jiwa mempercayakan dengan berat pada 
statistik pada hidup expectancy/death menilai dalam rangka statistik pada hidup expectancy/death menilai dalam rangka 
berkembang, membuat rencana, melatih, mengalamiitu. Premi untuk berkembang, membuat rencana, melatih, mengalamiitu. Premi untuk 
menuntut tugaskan orangmenuntut tugaskan orang--orang yang mengasuransikan mereka. orang yang mengasuransikan mereka. 
Statistik ini dikumpulkan oleh Australian Kantor Statistik ( ABSStatistik ini dikumpulkan oleh Australian Kantor Statistik ( ABS), tetapi ), tetapi 
perusahaan hidup juga mengumpulkan data mereka sendiri berdasar perusahaan hidup juga mengumpulkan data mereka sendiri berdasar 
pada pengalaman mereka.  Apapun juga [yang] satuan statistik pada pengalaman mereka.  Apapun juga [yang] satuan statistik 
digunakan, cara yang ditempuh oleh premi dihitung adalah sama.digunakan, cara yang ditempuh oleh premi dihitung adalah sama.

Tabel Hidup di bawah diperkenalkan [adalah] suatu format Tabel Hidup di bawah diperkenalkan [adalah] suatu format 
dimudahkan. Pertunjukan dimudahkan. Pertunjukan ttabel, ke luar dari 100 000 kelahiran,abel, ke luar dari 100 000 kelahiran, nomornomor
jumlah mengharapkan untuk survive pada [umur/zaman] ditentukan jumlah mengharapkan untuk survive pada [umur/zaman] ditentukan 
dan hidup sisa[nya] yang diharapkan pada [umur/zaman] ditentukandan hidup sisa[nya] yang diharapkan pada [umur/zaman] ditentukan. . 
Tabel HidupTabel Hidup
selama 1987 dan 2000 diberi untuk perbandingan.selama 1987 dan 2000 diberi untuk perbandingan.
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TABELTABEL
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Note:Note: Tables seperti [yang] satu di bawah Tables seperti [yang] satu di bawah 
memerlukan suatu jumlah sangat besar data. Ini memerlukan suatu jumlah sangat besar data. Ini 
adalah perlu jika figur adalah untuk menjadi dapat adalah perlu jika figur adalah untuk menjadi dapat 
dipercaya, yaitu dengan teliti mencerminkan situasi dipercaya, yaitu dengan teliti mencerminkan situasi 
benar.benar.
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DISKUSIDISKUSI
Jika kamu adalah suatu 20 tahun [jantan/pria] tua Jika kamu adalah suatu 20 tahun [jantan/pria] tua 
sekarang, adalah kesempatan survival mu kepada umursekarang, adalah kesempatan survival mu kepada umur
80 benar80 benar--benar kirabenar kira--kira 50:8%? Saksama!kira 50:8%? Saksama!
Jika kita menggunakan yang 1987 Tabel Hidup, Jika kita menggunakan yang 1987 Tabel Hidup, 
kemungkinan suatu 20 tahun [jantan/pria] tua [yang] kemungkinan suatu 20 tahun [jantan/pria] tua [yang] 
mencapai 80 tahun usia adalah 37 532 dibagi 98 052= mencapai 80 tahun usia adalah 37 532 dibagi 98 052= 
0:383. Ini adalah lebih rendah dari figur yang diperoleh 0:383. Ini adalah lebih rendah dari figur yang diperoleh 
penggunaan yang 2000 Tabel Hidup. Kenapa kamu penggunaan yang 2000 Tabel Hidup. Kenapa kamu 
mengira ini adalah maka?mengira ini adalah maka?
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Contoh 1Contoh 1
Gunakan tahun [itu] 2000 tabel hidup untuk temukan:Gunakan tahun [itu] 2000 tabel hidup untuk temukan:

suatu berapa banyak pria diharapkan untuk hidup pada 60 tahun suatu berapa banyak pria diharapkan untuk hidup pada 60 tahun 
usia ( ke luar dari 100 000)usia ( ke luar dari 100 000)
tentang menyelamatkan nyawa pria pada umur 60, apa yang adalah tentang menyelamatkan nyawa pria pada umur 60, apa yang adalah 
pengharapan hidup merekapengharapan hidup mereka
berapa banyak wanita ke luar dari 100 000 diharapkan untuk berapa banyak wanita ke luar dari 100 000 diharapkan untuk 
hidupbagi umur 45 tahunan, dan apa yang dilakukan pada hidup hidupbagi umur 45 tahunan, dan apa yang dilakukan pada hidup 
mereka pengharapan pada waktu itumereka pengharapan pada waktu itu
apa yang merupakan kemungkinan suatu pria yang menyelamatkan apa yang merupakan kemungkinan suatu pria yang menyelamatkan 
nyawa pada umur  20nyawa pada umur  20
apa yang merupakan kemungkinan suatu 35 tahun wanita tua yang apa yang merupakan kemungkinan suatu 35 tahun wanita tua yang 
hidup pada [umur 70 tahunanhidup pada [umur 70 tahunan
apa yang merupakan kemungkinan pada usia 45 tahun pria tua yang apa yang merupakan kemungkinan pada usia 45 tahun pria tua yang 
sekarat sebelum ia menjangkau umur 80?sekarat sebelum ia menjangkau umur 80?
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•• 89 971 diharapkan untuk menjangkau 60 tahun   89 971 diharapkan untuk menjangkau 60 tahun   
•• lain 20:68 tahunlain 20:68 tahun
•• 97 814 wanita diharapkan untuk menjangkau 45 tahun dan mereka 97 814 wanita diharapkan untuk menjangkau 45 tahun dan mereka 

mempunyai suatu pengharapan hidupmempunyai suatu pengharapan hidup
•• lain 39:33 tahunlain 39:33 tahun
•• kemungkinan suatu [jantan/pria] [yang] menyelamatkan nyawa untukkemungkinan suatu [jantan/pria] [yang] menyelamatkan nyawa untuk

menjangkau 20 tahunmenjangkau 20 tahun
•• = 98 987dibagi 100 000= 0:9899 ( yaitu., 98:99% tentang = 98 987dibagi 100 000= 0:9899 ( yaitu., 98:99% tentang 

[mereka/nya])[mereka/nya])
•• e. kemungkinan yang suatu 35 tahun wanita tua hidup [bagi/kepadae. kemungkinan yang suatu 35 tahun wanita tua hidup [bagi/kepada] ] 

7070
•• = 86 571 dibagi 98 630=  0:8777 ( yaitu., 87:78% tentang = 86 571 dibagi 98 630=  0:8777 ( yaitu., 87:78% tentang 

[mereka/nya])[mereka/nya])
•• kemungkinan suatu 45 ayah/suami tahun yang [hidup pada usia 80kemungkinan suatu 45 ayah/suami tahun yang [hidup pada usia 80
•• = 50268 dibagi 95492= 0:5264 = 50268 dibagi 95492= 0:5264 

kemungkinan suatu 45 ayah/suami tahun yang sekarat [sebelumkemungkinan suatu 45 ayah/suami tahun yang sekarat [sebelum
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Mencatat: Mencatat: 
Kemungkinan suatu 45 ayah/suami tahun [yang] sekarat Kemungkinan suatu 45 ayah/suami tahun [yang] sekarat 
[sebelum/di depan] ia menjangkau [umur/zaman] 80 kaleng [sebelum/di depan] ia menjangkau [umur/zaman] 80 kaleng 
ditentukan:ditentukan: Ke luar dari 100 000, banyaknya orang hidup Ke luar dari 100 000, banyaknya orang hidup 
pada 45= 95492pada 45= 95492 Keluar 100 0000, banyak orang hidup pada Keluar 100 0000, banyak orang hidup pada 
80=5026880=50268
Jadi oang yang meninggal antara 45Jadi oang yang meninggal antara 45--80=9549280=95492--
50268=4522450268=45224
Kemungkinan usia 45 tahunan oarangtua sebelum Kemungkinan usia 45 tahunan oarangtua sebelum 
80=45224 dibagi 95492=0,473680=45224 dibagi 95492=0,4736
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Belajar yang 1987 dan yang 2000 Tabel Hidup dan menjawab pertanyBelajar yang 1987 dan yang 2000 Tabel Hidup dan menjawab pertanyaan yang aan yang 
berikut untuk masingberikut untuk masing--masing tahun.masing tahun.

1 Apa yang merupakan [umur/zaman] kematian yang diharapkan:1 Apa yang merupakan [umur/zaman] kematian yang diharapkan:
a.a.suatu [jantan/pria] sekarang 25 tahun     suatu [jantan/pria] sekarang 25 tahun     bb. wanita sekarang 25 tahun. wanita sekarang 25 tahun
c.c. [jantan/pria] sekarang 50 tahun               [jantan/pria] sekarang 50 tahun               dd. wanita sekarang 50 tahun. wanita sekarang 50 tahun
e.e. Bagaimana bisa hasil meng/berubah dari 1987 [bagi/kepada] 2000?Bagaimana bisa hasil meng/berubah dari 1987 [bagi/kepada] 2000?

2. Berapa prosentase untuk orang2. Berapa prosentase untuk orang--orang sekarang tua 45 mungkin (adalah) diharapkan orang sekarang tua 45 mungkin (adalah) diharapkan 
untuk menjangkau [umur/zaman]:untuk menjangkau [umur/zaman]:
a. a. suatu 50 tahun jika mereka adalah [jantan/pria]     suatu 50 tahun jika mereka adalah [jantan/pria]     b.b.65 tahun jika mereka adalah 65 tahun jika mereka adalah 
wanitawanita
c c 80 tahun jika mereka adalah wanita                              80 tahun jika mereka adalah wanita                              d.d. 90 tahun?90 tahun?

3. Suatu kota mempunyai 1500 [jantan/pria] [siapa] yang adalah 23. Suatu kota mempunyai 1500 [jantan/pria] [siapa] yang adalah 20 tahun usia dan 1800, 0 tahun usia dan 1800, 
20 tahun wanita tua. Berapa banyak ini20 tahun wanita tua. Berapa banyak ini
kehendak orangkehendak orang--orang tetap hidup pada umur 65 didasarkan pada yang 1987 dan orang tetap hidup pada umur 65 didasarkan pada yang 1987 dan 
2000 Tabel Hidup?2000 Tabel Hidup?
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4. Suatu [perusahaan/ rombongan] asuransi menawarkan untuk 4. Suatu [perusahaan/ rombongan] asuransi menawarkan untuk 
mengasuransikan suatu   25 tahun wanita tua menentang maut untukmengasuransikan suatu   25 tahun wanita tua menentang maut untuk yang yang 
berikutnya 10 tahun.berikutnya 10 tahun.
Apa yang merupakan kemungkinan [bahwa/yang] wanita akan mati diApa yang merupakan kemungkinan [bahwa/yang] wanita akan mati di

dalam yang berikutnya 10 tahun dan demikian memaksa asuransi [itdalam yang berikutnya 10 tahun dan demikian memaksa asuransi [itu]u]
[perusahaan/ rombongan] untuk mengeluarkan asuransi jiwa [itu]?[perusahaan/ rombongan] untuk mengeluarkan asuransi jiwa [itu]?

Nentukan kemungkinan [itu] berdasar pada:Nentukan kemungkinan [itu] berdasar pada:
a.a. suatu yang 1987 Tabel Hidup suatu yang 1987 Tabel Hidup b.b. yang 2000 Tabel yang 2000 Tabel Hidup.Hidup.

c.c. Nafsirkan perbedaan [itu].Nafsirkan perbedaan [itu].

5. Apa yang merupakan kemungkinan ( penggunaan yang 2000 Tabel H5. Apa yang merupakan kemungkinan ( penggunaan yang 2000 Tabel Hidup) idup) 
bahwa:bahwa:
a.a. suatu suatu 35 tahun wanita tua akan [tinggal/hidup] kepada suatu suatu 35 tahun wanita tua akan [tinggal/hidup] kepada 
[umur/zaman] 60[umur/zaman] 60
b.b. suatu 40 tahun [jantan/pria] tua tidak akan [tinggal/hidup] kepsuatu 40 tahun [jantan/pria] tua tidak akan [tinggal/hidup] kepada ada 

[umur/zaman] 60[umur/zaman] 60
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DISKUSIDISKUSI VARIASI NEGERIVARIASI NEGERI
Tabel kepadatan penduduk di Australia pada tahun Tabel kepadatan penduduk di Australia pada tahun 

1987 dan 2000 menunjukkan banyaknya orang1987 dan 2000 menunjukkan banyaknya orang--orang orang 
meninggalkan tempat kelahirannya setiap 100.000 meninggalkan tempat kelahirannya setiap 100.000 
kelahiran, yang memiliki umur tertentu yang ditunjukkan kelahiran, yang memiliki umur tertentu yang ditunjukkan 
pada tabel. Bagaimana kamu akan berpikir  tabel ini akan pada tabel. Bagaimana kamu akan berpikir  tabel ini akan 
berubah untuk  :berubah untuk  :
a.a. seorang orangseorang orang--orang lahir Afghanistanorang lahir Afghanistan
b. orangb. orang--orang tinggal di Rusia pedesaanorang tinggal di Rusia pedesaan
c. wanita lahir 1820c. wanita lahir 1820
d.d. Pria yang lahir di Somalia selama suatu Pria yang lahir di Somalia selama suatu 

musim?Bagaimana kamu akan menentukan pengharapan musim?Bagaimana kamu akan menentukan pengharapan 
hidup untuk masinghidup untuk masing--masing kelompok ini?masing kelompok ini?
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Di bawah kebijakan istilah ditetapkan; perbaiki, seseorang Di bawah kebijakan istilah ditetapkan; perbaiki, seseorang 
mengasuransikan diri merekamengasuransikan diri mereka menentang maut untuk suatumenentang maut untuk suatu penjumlahan penjumlahan 
uang yanguang yang tertentu untuk suatu yang tertentutertentu untuk suatu yang tertentu
periode waktu. Jika seseorang mati di dalam waktu itu,periode waktu. Jika seseorang mati di dalam waktu itu, asuransi asuransi 

[perusahaan/ rombongan] harus mengeluarkan kepada penerima uang[perusahaan/ rombongan] harus mengeluarkan kepada penerima uang
pen;jumlahan diasuransikan. Jika orang tidak mati di dalam inipen;jumlahan diasuransikan. Jika orang tidak mati di dalam ini periode periode 
kemudian tidak (ada) pembayaran dibuat.kemudian tidak (ada) pembayaran dibuat.

Dalam rangka mengkalkulasi premi [itu], [perusahaan/ Dalam rangka mengkalkulasi premi [itu], [perusahaan/ rrombonganombongan asuransiasuransi
menggunakan Tabel Hidup itu untuk temukan kemungkinan orang yangmenggunakan Tabel Hidup itu untuk temukan kemungkinan orang yang
sekarat pada suatu umursekarat pada suatu umur zaman tertentu dan kemudian menggunakan ini zaman tertentu dan kemudian menggunakan ini 
untuk temukanuntuk temukan payout yang diharapkan payout yang diharapkan iitu.tu.
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Suatu 25 tahun wanita tua ingin mengasuransikan menentang maut uSuatu 25 tahun wanita tua ingin mengasuransikan menentang maut untuk yang berikutnya ntuk yang berikutnya 
10 tahun [bagi/kepada] suatu nilai $ 50 000.10 tahun [bagi/kepada] suatu nilai $ 50 000.
Apa yang premi tahunan  dia [perlu] dibebankan ( tidak termasuk Apa yang premi tahunan  dia [perlu] dibebankan ( tidak termasuk [perusahaan/ rombongan] [perusahaan/ rombongan] 
asuransi beruntung)?asuransi beruntung)?
Kemungkinan menyelamatkan nyawa dari 25 [bagi/kepada] 35=Kemungkinan menyelamatkan nyawa dari 25 [bagi/kepada] 35= 9863098630-- 99 09099 090 = 0:995 358= 0:995 358
kemungkinan sekarat+ 1kemungkinan sekarat+ 1-- 0:995 3580:995 358 == 00..004 642004 642
payout yang diharapkan= pen;jumlahan meyakinkanpayout yang diharapkan= pen;jumlahan meyakinkan££ kemungkinan kematiankemungkinan kematian = $ 50 000= $ 50 000xx00,,004 004 
642642 == $ 232:10$ 232:10
premi tahunan=premi tahunan= total premitotal premi dibagidibagi tahun asuransitahun asuransi

$ 232$ 232..1010 dibagidibagi 1010= = $ 23:21$ 23:21
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Mencatat: Contoh [kita/kami] di atas adalah suatu Mencatat: Contoh [kita/kami] di atas adalah suatu 
disederhanakan versi bagaimana premi benardisederhanakan versi bagaimana premi benar--benar dihitung. benar dihitung. 
Bagaimanapun,Bagaimanapun, prinsip yang penting hidup yang riil kalkulasi telah prinsip yang penting hidup yang riil kalkulasi telah 
diikuti. Perbedaan yang utama antadiikuti. Perbedaan yang utama antarraa kalkulasi [kita/kami] dan kalkulasi [kita/kami] dan 
[mereka/yang] melaksanakan pada[mereka/yang] melaksanakan pada kenyataannya adalah:kenyataannya adalah:
kemungkinan kematian dan payout yang diharapkan dihitung untuk kemungkinan kematian dan payout yang diharapkan dihitung untuk 
masingmasing--masing tahunmasing tahun
asuransi, tidak hanya satu kalkulasi pada ujung periode asuransiasuransi, tidak hanya satu kalkulasi pada ujung periode asuransi
masingmasing--masing premi tahunan kemudian adalah punggung discounted masing premi tahunan kemudian adalah punggung discounted 
kepada nilai saat ini ( mengumpamakan suatu tertentukepada nilai saat ini ( mengumpamakan suatu tertentu tingkat bunga)tingkat bunga)
suatu persentase tertentu kemudian adalah menambahkan kepada suatu persentase tertentu kemudian adalah menambahkan kepada 
premi untuk membayar perbelanjaan, dll.premi untuk membayar perbelanjaan, dll.
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LATIHAN 8.A.2LATIHAN 8.A.2
1.1. Suatu 30 tahun jantan/pria tua mengambil ke luar Suatu 30 tahun jantan/pria tua mengambil ke luar 

suatu kebijakan asuransi jiwa istilah suatu kebijakan asuransi jiwa istilah 
ditetapkan/perbaiki untuk 15 tahun untuk jumlah ditetapkan/perbaiki untuk 15 tahun untuk jumlah 
tertentu diasuransikan untuk  $ 100 000. Apa yang tertentu diasuransikan untuk  $ 100 000. Apa yang 
premi tahunan  ia perlu dibebankan?premi tahunan  ia perlu dibebankan?

2.2. Ulangi pertanyaan 1 jika [jantan/pria] adalah 60 Ulangi pertanyaan 1 jika [jantan/pria] adalah 60 
tahun usia ketika ia mengambil ke luar kebijakan tahun usia ketika ia mengambil ke luar kebijakan 
[itu]. Mengapa premi  banyak lebih tinggi [itu]. Mengapa premi  banyak lebih tinggi 
dibanding untuk yang 30 tahun?dibanding untuk yang 30 tahun?
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Note:Note: Another jenis polis asuransi adalah Di bawah Another jenis polis asuransi adalah Di bawah 
kebijakan hidup utuh, orangkebijakan hidup utuh, orang mmengasuransikan diri engasuransikan diri 
mereka untuk penjumlahan uang tertentu  untuk mereka untuk penjumlahan uang tertentu  untuk 
dikeluarkan ketika mereka mati. Kalkulasi Premi  dikeluarkan ketika mereka mati. Kalkulasi Premi  
untuk/karena kebijakan ini sangat utama sama halnya untuk/karena kebijakan ini sangat utama sama halnya 
untuk kebijakan istilah ditetapkan;perbaiki, kalau tidak  untuk kebijakan istilah ditetapkan;perbaiki, kalau tidak  
kalkulasi premi membungkus untuk masingkalkulasi premi membungkus untuk masing--masing masing 
tahun kepada ujung [umur/zaman] 95 tahun. Premi  tahun kepada ujung [umur/zaman] 95 tahun. Premi  
adalah semua punggung discounted ke nilai sekarang adalah semua punggung discounted ke nilai sekarang 
dan suatu ratadan suatu rata--rata premi dihitung.rata premi dihitung.
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PEROKOK V  TIDAK PEROKOKPEROKOK V  TIDAK PEROKOK
Uji tabel yang diberi dan mendiskusikan ituUji tabel yang diberi dan mendiskusikan itu statemen:statemen:
““ Merokok yang tidak hanya mengurangi pengharapan hidup tetapi Merokok yang tidak hanya mengurangi pengharapan hidup tetapi 

juga mengurangi mutu hidup.juga mengurangi mutu hidup.””
Bagaimana kamu bisa memeriksa yang kedua  bagian dari  Bagaimana kamu bisa memeriksa yang kedua  bagian dari  
statemen ini?statemen ini? Apakah (itu) benar yang Apakah (itu) benar yang ““ [jantan/pria] non[jantan/pria] non--
smoking yang biasanya  outsmoking yang biasanya  out--live yang live yang merokok wanitamerokok wanita””??
Perlukah perusahaan asuransi memberi discountedPerlukah perusahaan asuransi memberi discounted
premi asuransi jiwa ke  tidak perokok? Beri pertimbangan? premi asuransi jiwa ke  tidak perokok? Beri pertimbangan? 
Lakukan mereka memberi tingkat tarip discounted?Lakukan mereka memberi tingkat tarip discounted?
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RINTANGAN PERTARUHANRINTANGAN PERTARUHAN
Sudahkah kamu pernah pemikiran bagaimana suatu bandar(pacuan) tiSudahkah kamu pernah pemikiran bagaimana suatu bandar(pacuan) tiba diba di yang yang 
rintangan awal nampak pada [atas] his/her menumpang di pembukaanrintangan awal nampak pada [atas] his/her menumpang di pembukaan tentang tentang 
periode pertaruhan [sebelum/di depan] pacuan kuda?periode pertaruhan [sebelum/di depan] pacuan kuda?
Apa yang penyebab bandar(pacuan)  untuk ber;ubah rintangan ini sApa yang penyebab bandar(pacuan)  untuk ber;ubah rintangan ini selama elama 
periode pertaruhan?periode pertaruhan?
Kenapa mereka ber;ubah rintangan [itu] jika ada suatu akhirKenapa mereka ber;ubah rintangan [itu] jika ada suatu akhir--akhirnya yang akhirnya yang 
menggaruk?menggaruk?
Kenapa bandar pacuan berbeda mempunyai rintangan berbeda untuk Kenapa bandar pacuan berbeda mempunyai rintangan berbeda untuk 
[ras/lomba] yang sama?[ras/lomba] yang sama?
Bagaimana cara bandar pacuan rintangan akhir membandingkan dengaBagaimana cara bandar pacuan rintangan akhir membandingkan dengan dari itu n dari itu 
REKENING?REKENING?
Bagaimana rintangan dari REKENING dihitung?Bagaimana rintangan dari REKENING dihitung?
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Sebelum bagian yang berikutnya bekerja ia/nya akan Sebelum bagian yang berikutnya bekerja ia/nya akan 
bermanfaat untuk memperoleh jawaban atas di atas bermanfaat untuk memperoleh jawaban atas di atas 
pertanyaan.pertanyaan.
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Menghubungi suatu bandar pacuan atau REKENING mungkin Menghubungi suatu bandar pacuan atau REKENING mungkin 
membantu.membantu. Jika ada n anggota suatu contoh dan kemungkinan Jika ada n anggota suatu contoh dan kemungkinan 
dari suatu terjadi peristiwa pdari suatu terjadi peristiwa p untukuntuk karena masingkarena masing--masing masing 
anggota, kemudian harapan kejadian menyangkut  peristiwa ituanggota, kemudian harapan kejadian menyangkut  peristiwa itu
nxpnxp
LATIHAN 8A.3LATIHAN 8A.3

1.1. Di (dalam) daerah tertentu , kemungkinan bahwa itu akan Di (dalam) daerah tertentu , kemungkinan bahwa itu akan 
menghujani tiap orang hari 0.28. Pada atas berapa banyak hari menghujani tiap orang hari 0.28. Pada atas berapa banyak hari 
tentang tahun kamu akan harapkan ia/nya untuk menghujani?tentang tahun kamu akan harapkan ia/nya untuk menghujani?

2.2. Suatu jenis tertentu paku payung, ketika terombangSuatu jenis tertentu paku payung, ketika terombang--ambing 325 ambing 325 
kali, mengeritik punggung nya 125 kali. kali, mengeritik punggung nya 125 kali. 
•• suatu Perkiraan kemungkinan bahwa itu akan mengeritik punggung nsuatu Perkiraan kemungkinan bahwa itu akan mengeritik punggung nya ya 

jika [itu] terombangjika [itu] terombang--ambing sekali ketika.ambing sekali ketika.
•• Jika peniti/lencana telah terombangJika peniti/lencana telah terombang--ambing 50 kali, berapa banyak ambing 50 kali, berapa banyak ““

punggungpunggung”” akan kamu harapkan?akan kamu harapkan?



hogasaragih@wordpress.com

3.3. Suatu derma fundraiser mendapatkan suatu lisensi untuk menjalankSuatu derma fundraiser mendapatkan suatu lisensi untuk menjalankan yang an yang 
berikut berjudi game:  Suatu mati digulung dan kembaliKan kepadaberikut berjudi game:  Suatu mati digulung dan kembaliKan kepada pemain pemain 
disampaikan dalam itutabe di samping sepanjang. Untuk mematuhi disampaikan dalam itutabe di samping sepanjang. Untuk mematuhi 
peraturan $ 4 diperlukan. Suatu hasil menjadi suatu 6 kemenanganperaturan $ 4 diperlukan. Suatu hasil menjadi suatu 6 kemenangan $ 10,  $ 10,  
maka sesungguhnya kamu di depan oleh $ 6 jika kamu mendapatkan. maka sesungguhnya kamu di depan oleh $ 6 jika kamu mendapatkan. 6 6 
pada gulungan Kemenangan hasil suatu yang pertama pada gulungan Kemenangan hasil suatu yang pertama 

a.a. suatu Apa yang  adalah kesempatan mu bermain satu game dan pemensuatu Apa yang  adalah kesempatan mu bermain satu game dan pemenang:ang:
i.i. $ 10                   $ 10                   ii.ii. $ 4                  $ 4                  iii.iii. $ 1?$ 1?

b.b. yang diharapkan mu Kembali dari melemparkan suatu 6 adalah 1yang diharapkan mu Kembali dari melemparkan suatu 6 adalah 1
1/6x$ 10.  Apa diharapkan mu  kembali dari melemparkan:1/6x$ 10.  Apa diharapkan mu  kembali dari melemparkan:
i.i. 4 atau 5                  4 atau 5                  ii.ii. 1, 2 atau 3                             1, 2 atau 3                             iiiiii. 1, 2, 3, 4, 5 atau . 1, 2, 3, 4, 5 atau 
6?6?
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Practical MathPractical Math
ProbabilityProbability

HalamanHalaman 445445--452452
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Contoh 4 :Contoh 4 :
Sebuah kendi berisi 6 kelereng biru, 3 kelereng hijau dan 1 Sebuah kendi berisi 6 kelereng biru, 3 kelereng hijau dan 1 
kelereng merah. Saya mengambil sebuah kelereng secara acak. kelereng merah. Saya mengambil sebuah kelereng secara acak. 
Jika itu biru, saya akan menang $100. Jika itu hijau, saya akan Jika itu biru, saya akan menang $100. Jika itu hijau, saya akan 
menang $200 dan jika itu merah lalu saya akan menang $1000. menang $200 dan jika itu merah lalu saya akan menang $1000. 
Apa yang akan saya dapatkan?Apa yang akan saya dapatkan?
Kemungkinan pengambilan sebuah kelereng biru adalah , Kemungkinan pengambilan sebuah kelereng biru adalah , 
pengambilan kelereng hijau adalah dan pengambilan kelereng pengambilan kelereng hijau adalah dan pengambilan kelereng 
merah adalah .merah adalah .
Yang akan didapat = Yang akan didapat = 

= 60 + 60 + 100= 60 + 60 + 100
= 220= 220

Jika saya menyelesaikan permainan ini, rataJika saya menyelesaikan permainan ini, rata--ratanya saya akan ratanya saya akan 
memenangkan $220 setiap permainan. Nilai yang didapat dalam memenangkan $220 setiap permainan. Nilai yang didapat dalam 
permainan ini adalah $220.permainan ini adalah $220.
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Contoh 5 :Contoh 5 :
Permainan roda putar di Kasino memiliki 18 angka merah, 18 angkaPermainan roda putar di Kasino memiliki 18 angka merah, 18 angka hitam hitam 
dan 1 angka hijau, setiapnya memiliki kesempatan yang sama dalamdan 1 angka hijau, setiapnya memiliki kesempatan yang sama dalam
kejadian ini. Saya mempertaruhkan $1 untuk merah, yang mana kejadian ini. Saya mempertaruhkan $1 untuk merah, yang mana 
membayar uang. Berapa nilai harapan untuk pertaruhan saya?membayar uang. Berapa nilai harapan untuk pertaruhan saya?
Jika angka yang keluar merah, saya menang $1. Jika htam atau hijJika angka yang keluar merah, saya menang $1. Jika htam atau hijau, saya au, saya 
kalah $1.kalah $1.
Ada 18 angka merah dan 19 angka yang tidak merah, totalnya 37 anAda 18 angka merah dan 19 angka yang tidak merah, totalnya 37 angka.gka.
Nilai harapan yang dapat dihitung adalah sebagai berikut:Nilai harapan yang dapat dihitung adalah sebagai berikut:

Peluang = Peluang = = = --0,0270,027

RataRata--rata saya akan kalah 2,7 sen setiap permainan, atau 27% dari tarrata saya akan kalah 2,7 sen setiap permainan, atau 27% dari taruhan uhan 
saya. Ini adalah aturan Kasino. Nilai harapan dari permainan inisaya. Ini adalah aturan Kasino. Nilai harapan dari permainan ini adalah adalah --
$0,027.$0,027.
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Nilai yang diharapkan dari setiap taruhan yang kamu Nilai yang diharapkan dari setiap taruhan yang kamu 
lakukan di kasino, atau di TAB, atau di penjudian lakukan di kasino, atau di TAB, atau di penjudian 
lokal (dimana kamu membeli undian atau tiket lotre) lokal (dimana kamu membeli undian atau tiket lotre) 
adalah negative (ini adalah bagaimana mereka tetap adalah negative (ini adalah bagaimana mereka tetap 
dalam bisnis!). Ini berarti bahwa dalam ratadalam bisnis!). Ini berarti bahwa dalam rata--rata rata 
kamu dapat mengharapkan untuk kalah lebih dari kamu dapat mengharapkan untuk kalah lebih dari 
kamu akan menang.kamu akan menang.
Semua taruhan tidak baik, tapi tidak semua taruhan Semua taruhan tidak baik, tapi tidak semua taruhan 
itu sama jeleknya. Ini adalah aturan membandingkan itu sama jeleknya. Ini adalah aturan membandingkan 
nilai harapan dari jenis pertaruhan $1.nilai harapan dari jenis pertaruhan $1.
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Catatan: Catatan: 

Nilai harapan dari jenis tiket lotre dari semua permainan Nilai harapan dari jenis tiket lotre dari semua permainan 
tergantung dari ukuran jackpotnya dan berapa banyak tiket yang tergantung dari ukuran jackpotnya dan berapa banyak tiket yang 
lain yang memiliki angka yang sama sebagaimana kamu. Pada lain yang memiliki angka yang sama sebagaimana kamu. Pada 
ratarata--rata, lebih dahulu, nilai harapan sekitar rata, lebih dahulu, nilai harapan sekitar --0,34.0,34.
Karena banyak taruhan yang dapat dilakukan secara serempak Karena banyak taruhan yang dapat dilakukan secara serempak 
pada alat pengorek api, harapan kalah di mesin kartu Cash pada alat pengorek api, harapan kalah di mesin kartu Cash 
Chameleon dapat melebihi $1000 per jam di mesin dengan nilai Chameleon dapat melebihi $1000 per jam di mesin dengan nilai 
harapan harapan --0,1485.0,1485.
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4. Sebuah kendi berisi 3 kelereng biru, 1 kelereng hijau, dan 14. Sebuah kendi berisi 3 kelereng biru, 1 kelereng hijau, dan 1
kelereng merah. Saya mengambil kelereng secara acak. Jikakelereng merah. Saya mengambil kelereng secara acak. Jika
biru, saya akan menang $500. Jika hijau atau merah, sayabiru, saya akan menang $500. Jika hijau atau merah, saya
akan menang $2000. Berapa nilai harapan yang dapatakan menang $2000. Berapa nilai harapan yang dapat
menangkan?menangkan?

5. Sebuah roda putar di Kasino memiliki 18 angka merah, 185. Sebuah roda putar di Kasino memiliki 18 angka merah, 18
angka hitam, dan 1 angka hijau, setiapnya memilikiangka hitam, dan 1 angka hijau, setiapnya memiliki
kesempatan yang sama dalam kejadian. Sayakesempatan yang sama dalam kejadian. Saya
mempertaruhkan $1 untuk hijau, membayar 35 untuk 1 (itumempertaruhkan $1 untuk hijau, membayar 35 untuk 1 (itu
berarti, jika hijau keluar, saya menyimpan $1 dan menangberarti, jika hijau keluar, saya menyimpan $1 dan menang
lebih dari $35). Berapa nilai harapan taruhan saya?lebih dari $35). Berapa nilai harapan taruhan saya?

6. Roda putar kasino di USA memiliki 18 angka merah, 18 angka6. Roda putar kasino di USA memiliki 18 angka merah, 18 angka
hitam dan 2 angka hijau, setiapnya memilki kesempatan yanghitam dan 2 angka hijau, setiapnya memilki kesempatan yang
sama dalam kejadian. Jika saya mempertaruhkan $1 untuksama dalam kejadian. Jika saya mempertaruhkan $1 untuk
merah, dibayar dengan uang. Berapa nilai harapan taruhanmerah, dibayar dengan uang. Berapa nilai harapan taruhan
saya?saya?
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7. Laki7. Laki--laki yang berumur 35 tahun membayar $600 premi tahunanlaki yang berumur 35 tahun membayar $600 premi tahunan
untuk 1 tahun asuransi polis membayar $300.000 dalam suatuuntuk 1 tahun asuransi polis membayar $300.000 dalam suatu
kejadian kematiannya. Tabel kematian menunjukkan bahwa adakejadian kematiannya. Tabel kematian menunjukkan bahwa ada
0,15% kemungkinan bahwa laki0,15% kemungkinan bahwa laki--laki itu akan meninggal tahunlaki itu akan meninggal tahun
depan. Berapa nilai peluang dari polis perusahaan asuransi ini?depan. Berapa nilai peluang dari polis perusahaan asuransi ini?

8. Laki8. Laki--laki berumur 60 tahun membayar $1900 premi tahunanlaki berumur 60 tahun membayar $1900 premi tahunan
untuk 1 tahun polis asuransi membayar $120.000 dalam kejadianuntuk 1 tahun polis asuransi membayar $120.000 dalam kejadian
kematiannya. Tabel kematian menunjukkan bahwa ada 98,6%kematiannya. Tabel kematian menunjukkan bahwa ada 98,6%
kemungkinan bahwa lakikemungkinan bahwa laki--laki itu akan hidup paling lambat 1 tahun.laki itu akan hidup paling lambat 1 tahun.
Berapa nilai peluang dari polis perusahaan asuransi ini?Berapa nilai peluang dari polis perusahaan asuransi ini?

9. Ini kemungkinan untuk membeli polis asuransi yang hanya9. Ini kemungkinan untuk membeli polis asuransi yang hanya
mengasuransikan kecelakaan kematian. Beberapa orang polismengasuransikan kecelakaan kematian. Beberapa orang polis
membayar lebih dari tipe partkel kecelakaan kematian. Inimembayar lebih dari tipe partkel kecelakaan kematian. Ini
adalah tabel pembayaran dan kemungkinan kejadian merekaadalah tabel pembayaran dan kemungkinan kejadian mereka
tahun depan:tahun depan:
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Premi tahunan untuk polis ini adalah $260. Berapa nilai harapan polis ini? 
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RINTANGANRINTANGAN
Dalam industri balap kuda dan anjing, kemungkinan menang Dalam industri balap kuda dan anjing, kemungkinan menang 
(tiba pertama) atau pacuan (tiba pertama, kedua, atau ketiga) (tiba pertama) atau pacuan (tiba pertama, kedua, atau ketiga) 
disebut sebagai disebut sebagai rintanganrintangan..
RintanganRintangan biasanya memberikan perlawanan kejadian partkel biasanya memberikan perlawanan kejadian partkel 
dan digambarkan dan digambarkan 
sebagai angka rasio dari kekalahanmu:sebagai angka rasio dari kekalahanmu:

Angka rasio dari kemenanganmuAngka rasio dari kemenanganmu..
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Contohnya, jika rintangan dari kemenangan Drongo adalah 3:1     Contohnya, jika rintangan dari kemenangan Drongo adalah 3:1     
lalu 3 + 1 = 4lalu 3 + 1 = 4

Pr (kekalahan Drongo) Pr (kekalahan Drongo) = = dan Pr (kemenangan Drongo) =dan Pr (kemenangan Drongo) =

Pada umumnya,   Pada umumnya,   

Jika rintangan m:n, lalu Pr (kekalahan) = Jika rintangan m:n, lalu Pr (kekalahan) = ,,
Pr (kemenangan) =Pr (kemenangan) = ..

Rintangan disebut kejadian berarti 1:1 dan  jadinya Pr (kalah) =Rintangan disebut kejadian berarti 1:1 dan  jadinya Pr (kalah) = Pr Pr 
(menang) = (menang) = 
Taruhan juga menggunakan rintangan.Taruhan juga menggunakan rintangan.

Contohnya: Jika rintangan Drongo 3:1, bandar judi membayar $3 Contohnya: Jika rintangan Drongo 3:1, bandar judi membayar $3 
untuk setiap $1 taruhan jika Drongo menang.untuk setiap $1 taruhan jika Drongo menang.
Jadi, jika penjudi mempertaruhkan $20 pada Drongo untuk menang Jadi, jika penjudi mempertaruhkan $20 pada Drongo untuk menang 
dan Drongo menang, penjudi akan menang $60.dan Drongo menang, penjudi akan menang $60.
Hasil dari pembayaran $80 dari bandar judi ($20 taruhan awal + $Hasil dari pembayaran $80 dari bandar judi ($20 taruhan awal + $60 60 
yang dimenangkan).yang dimenangkan).

4
3

4
1

nm
m
+

nm
n
+

2
1
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Contoh 6:Contoh 6:
Drongo berada di puncak di fitness dan disebut rintangan 3:5   (Drongo berada di puncak di fitness dan disebut rintangan 3:5   (5:3 on).5:3 on).
a. Tentukan perkiraan kemungkinan Bandar judi bahwa Drongo akan a. Tentukan perkiraan kemungkinan Bandar judi bahwa Drongo akan ::

i. kalahi. kalah ii. menangii. menang
b. Jika penjudi mempertaruhkan $20 di Drongo untuk menang, Apa b. Jika penjudi mempertaruhkan $20 di Drongo untuk menang, Apa 
situasi penjudi jika situasi penjudi jika 
Drongo:  Drongo:  i. kalahi. kalah ii. menang?ii. menang?

JawabJawab::
a. Rintangannya 3:5,     3 + 5 = 8a. Rintangannya 3:5,     3 + 5 = 8

i.  Pr (kalah) =                ii.   Pr (menang) = i.  Pr (kalah) =                ii.   Pr (menang) = 

b. i. Jika Drongo kalah, penjudi kehilangan $20b. i. Jika Drongo kalah, penjudi kehilangan $20
ii. Jika Drongo menang, untuk setiap $5 taruhan ii. Jika Drongo menang, untuk setiap $5 taruhan 

memenangkan $3 kejadian,memenangkan $3 kejadian,
Penjudi menang $.Penjudi menang $.
Penjudi mendapat kembali taruhan awal, dia menaikkan $12.Penjudi mendapat kembali taruhan awal, dia menaikkan $12.

Catatan: Kembali      $20 + $12 = $32.Catatan: Kembali      $20 + $12 = $32.

8
3

8
5

∴
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Latihan 8A.4Latihan 8A.4
1. Tentukan perkiraan kemungkinan bandar judi untuk:   1. Tentukan perkiraan kemungkinan bandar judi untuk:   

i. menang      ii. kalah i. menang      ii. kalah 
apabila rintangan:apabila rintangan:
a. 2:1               b.5:1            c.50:1            d.1:a. 2:1               b.5:1            c.50:1            d.1:1            e.2:3 1            e.2:3 

2. Hitunglah kwantitas menang oleh penjudi yan2. Hitunglah kwantitas menang oleh penjudi yangg
mempertaruhkan:mempertaruhkan:
a. $10 pada pacuan kuda dengan 4:1 dan menanga. $10 pada pacuan kuda dengan 4:1 dan menang
b. $80 pada pacuan kuda dengan 2:3 dan menangb. $80 pada pacuan kuda dengan 2:3 dan menang
c. $100 pada pacuan kuda dengan 50:1 dan kalah.c. $100 pada pacuan kuda dengan 50:1 dan kalah.
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3. Penjudi pergi ke balapan dengan $100. Dia memiliki rencana3. Penjudi pergi ke balapan dengan $100. Dia memiliki rencana
dan kuda spesial di   setiap balapan untuk taruhan sampai diadan kuda spesial di   setiap balapan untuk taruhan sampai dia
meraih uang, atau tidak ada lagi balapan yang tersisa. Ada 5meraih uang, atau tidak ada lagi balapan yang tersisa. Ada 5
balapan.balapan.
a. Ini adalah apa yang akan terjadi. Salin dan lengkapi tabela. Ini adalah apa yang akan terjadi. Salin dan lengkapi tabel

berikut:berikut:
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b. Akhirnya pada balapan terakhir, apa situasi impian penjudi?b. Akhirnya pada balapan terakhir, apa situasi impian penjudi?
c. Ini adalah kejadian nyata. Salin dan lengkapi tabel berikut:c. Ini adalah kejadian nyata. Salin dan lengkapi tabel berikut:

d. Akhirnya pada balapan terakhir, apa situasi nyata yang
diharapkan penjudi?
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Kemungkinan eksperimen (Statistik)Kemungkinan eksperimen (Statistik)
Dalam eksperimen seperti Masalah Pembukaan, kita seharusnya mengDalam eksperimen seperti Masalah Pembukaan, kita seharusnya menggunakan gunakan 
bahasa yang sesuai untuk menolong kita menggambarkan apa yang kibahasa yang sesuai untuk menolong kita menggambarkan apa yang kita ta 
lakukan dan hasil yang diharapkan dan didapatkan.lakukan dan hasil yang diharapkan dan didapatkan.
JumlahJumlah percobaanpercobaan adalah total jumlah waktu eksperimen yang diulang.adalah total jumlah waktu eksperimen yang diulang.
Hasil percobaanHasil percobaan adalah perbedaan hasil kemungkinan dari satu percobaan adalah perbedaan hasil kemungkinan dari satu percobaan 
eksperimen.eksperimen.
FrekuensFrekuensi keluarnya partikel adalah jumlah waktu yang keluar saat diamati keluarnya partikel adalah jumlah waktu yang keluar saat diamati.i.
Frekuensi relativeFrekuensi relative dari pengeluaran adalah frekuensi dari keluarnya harapan dari pengeluaran adalah frekuensi dari keluarnya harapan 
dalm bentuk pecahan atau persen dari total jumlah percobaan. dalm bentuk pecahan atau persen dari total jumlah percobaan. 
Ketika kerucut plastik kecil dilambungkan ke udara selama 279 deKetika kerucut plastik kecil dilambungkan ke udara selama 279 detik, itu jatuh tik, itu jatuh 
pada sisinya 183 detik dan pada dasarnya 96 detik.pada sisinya 183 detik dan pada dasarnya 96 detik.
Frekuensi relative dari sisi dan dasar adalah  dan  Frekuensi relative dari sisi dan dasar adalah  dan  
berturutberturut--turut.turut.
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Dalam absen beberapa data selanjutnya, kita katakan bahwa frekueDalam absen beberapa data selanjutnya, kita katakan bahwa frekuensi nsi 
relative dari setiap kejadian adalah perkiraan terbaik kita darirelative dari setiap kejadian adalah perkiraan terbaik kita dari
kemungkinan setiap kejadian yang terjadi.kemungkinan setiap kejadian yang terjadi.
Itu berarti,                    Itu berarti,                    

Kemungkinan eksperimen = frekuensi relativeKemungkinan eksperimen = frekuensi relative
Kita tulis:       Kita tulis:       

Eksperimen Pr (sisi) = 0,656,  Eksperimen Pr (dasar) = 0,344Eksperimen Pr (sisi) = 0,656,  Eksperimen Pr (dasar) = 0,344

Catatan:Catatan: Sejak itu hanya ada dua kemungkinan, Pr (sisi) + Pr Sejak itu hanya ada dua kemungkinan, Pr (sisi) + Pr 
(dasar) = 1,000(dasar) = 1,000

Free powerpoint template: 
www.brainybetty.com

49



hogasaragih@wordpress.com

Contoh 7:Contoh 7:
Perusahaan marketing meneliti 50 orang pilihan secara acak untukPerusahaan marketing meneliti 50 orang pilihan secara acak untuk
menemukan apa jenis pasta gigi yang mereka gunakan.menemukan apa jenis pasta gigi yang mereka gunakan.
Hasilnya ditampilkan di bawah:Hasilnya ditampilkan di bawah:

a. Berdasarkan hasil tersebut, berapa kemungkinan 
eksperimen dari masyarakat yang menggunakan:  
i. Starbright               ii. Clean?

b.  Akankah kamu mengelompokkan perkiraan yang
menjadi sangat baik, baik, atau miskin untuk semua
orang di Australia Selatan? Mengapa?

Jawab:
a.  i. Eksperimen Pr (Starbright) = 0,28
ii. Eksperimen Pr (Clean) = 0,24

b. Miskin, seperti ukuran contoh sangat kecil
dibandingkan dengan semua orang di Australia Selatan.
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Kemungkinan eksperimen dihitung menggunakan data dari contoh Kemungkinan eksperimen dihitung menggunakan data dari contoh 
populasi. Ketepatan dari perkiraan percobaan bergantung pada populasi. Ketepatan dari perkiraan percobaan bergantung pada 
ukuran contoh. Lebarnya contoh (jumlah percobaan), lebih teliti ukuran contoh. Lebarnya contoh (jumlah percobaan), lebih teliti 
perkiraan.perkiraan.
Ketika percobaan memprediksi keluarnya pemilihan, sebagai Ketika percobaan memprediksi keluarnya pemilihan, sebagai 
contoh, survei contoh kecil pemilih secara acak diambil dan contoh, survei contoh kecil pemilih secara acak diambil dan 
diprediksi berdasarkan pada hasil survei itu.diprediksi berdasarkan pada hasil survei itu.

Latihan 8A.5Latihan 8A.5
1. Ketika setumpuk 145 klip kertas dimasukkan ke dalam 6 cm x 6 1. Ketika setumpuk 145 klip kertas dimasukkan ke dalam 6 cm x 6 
cm kertas persegi, itu diteliti bahwa 113 jatuh di dalam persegicm kertas persegi, itu diteliti bahwa 113 jatuh di dalam persegi dan dan 
32 diakhiri di garis jaringan. Temukan, untuk 2 tempat desimal, 32 diakhiri di garis jaringan. Temukan, untuk 2 tempat desimal, 
kemungkinan perkiraan dari jatuhnya klip:kemungkinan perkiraan dari jatuhnya klip:

a. di dalam persegia. di dalam persegi b. di garisb. di garis..
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2. Perusahaan marketing merencanakan untuk meneliti jenis produk2. Perusahaan marketing merencanakan untuk meneliti jenis produk
yang biasanya ditemukan dalam kamar mandi. Hasil dari survei yang biasanya ditemukan dalam kamar mandi. Hasil dari survei 
sabun sebagai berikut:sabun sebagai berikut:

Berapa banyak orang yang dipilih acak dalam survei?
Hitunglah frekuensi relative dari penggunaan dari setiap jenis 
sabun!
Gunakan hasil yang didapat oleh perusahaan marketing, berapa 
kemungkinan eksperimen pada penggunaan sabun oleh orang yang 
dipilih acak:
i. Just Soap         ii. Indulgence            iii. Silktouch?
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3. Jose meneliti lamanya iklan TV (dalam detik). Temukan 3 tempa3. Jose meneliti lamanya iklan TV (dalam detik). Temukan 3 tempat t 
desimal kemungkinan perkiraan bahwa pemilihan iklan TV secara desimal kemungkinan perkiraan bahwa pemilihan iklan TV secara 
acak akan selesai:acak akan selesai:

a. 20 sampai 39 detik          
b. lebih dari satu menit
c. antara 20 dan 59 detik (termasuk)
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4. 4. 400 pemilih contoh secara acak dalam 10576 orang400 pemilih contoh secara acak dalam 10576 orang
yang berhak memilih meminta 4 kandidat yang akanyang berhak memilih meminta 4 kandidat yang akan
mereka pilih dalam pemilihan yang akan datang.mereka pilih dalam pemilihan yang akan datang.
Pemilihan suara akan diambil 3 hari sebelum pemilihanPemilihan suara akan diambil 3 hari sebelum pemilihan
dilaksanakan. Hasil dari pemilihan sebagai berikutdilaksanakan. Hasil dari pemilihan sebagai berikut::

a. Berdasarkan pemilihan ini, prediksikan rata‐rata jumlah
pemilih yang diterima oleh setiap kandidat dalam pemilihan
(mendekati 10).

b. Dalam pemilihan, 2 pemimpin kandidat yaitu Quan dengan
5102 pemilih utama dan Hosking dengan 3822 pemilih.
Bagaimana baiknya prediksi pemilihan dari hasil pemilihan? 
Jelaskan.
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Contoh 8:Contoh 8:
Data dalam tabel menunjukkan kecelakaan motor di Australia pada Data dalam tabel menunjukkan kecelakaan motor di Australia pada 
tahun 2000.tahun 2000.
(sumber: Australian Transport safety Bureau)(sumber: Australian Transport safety Bureau)

a. Berapa persen tabrakan kendaraan bermotor single yang 
terjadi pada malam hari?

b.  Berapa persen tabrakan kendaraan multiple yang terjadi pada 
siang hari?

c.  Berapa kemungkinan tabrakan kendaraan bermotor
single yang terjadi pada siang hari?

d.  Berapa kemungkinan tabrakan motor yang dialami
kendaraan single pada malam hari?
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Jawab:Jawab:
Total jumlah tabrakan kendaraan bermotor single adalah Total jumlah tabrakan kendaraan bermotor single adalah 
36 + 43 = 79.36 + 43 = 79.
Persentase pada malam hari =  Persentase pada malam hari =  

= = 
Total jumlah tabrakan motor pada siang hari yang dialami oleh Total jumlah tabrakan motor pada siang hari yang dialami oleh 
kendaraan multiple adalah 114,78.kendaraan multiple adalah 114,78.
Persentase = Persentase = 

= = 
Ada 79 tabrakan kendaraan bermotor single dimana 36 kejadian padAda 79 tabrakan kendaraan bermotor single dimana 36 kejadian pada a 
siang hari.siang hari.
Pr (tabrakan kendaraan single pada siang hari) = Pr (tabrakan kendaraan single pada siang hari) = = 0,456= 0,456
Total 114 + 71 = 185 tabrakan motor, 43 diantaranya dialami ole Total 114 + 71 = 185 tabrakan motor, 43 diantaranya dialami ole 
kendaraan sengle pada malam hari.kendaraan sengle pada malam hari.
Pr (tabrakan kendaraan single pada malam hari) =  Pr (tabrakan kendaraan single pada malam hari) =  = 0,232= 0,232
Catatan: Perbedaan antara a dan d. Pertanyaan a mengenai tabrakaCatatan: Perbedaan antara a dan d. Pertanyaan a mengenai tabrakan n 
kendaraan bermotor single dan memperlihatkan proporsi kejadian kendaraan bermotor single dan memperlihatkan proporsi kejadian 
pada malam hari. Pertanyaan d mengenai semua kecelakaan motor pada malam hari. Pertanyaan d mengenai semua kecelakaan motor 
dan memperlihatkan proporsi yang dialami kendaraan single pada dan memperlihatkan proporsi yang dialami kendaraan single pada 
malam hari.malam hari.

%100
79
43

×

%4,54

%100
114
78

×

%4,68

79
36

185
43
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Percobaan obatPercobaan obat--obatan dengan tujuan pastinya pengobatan medis obatan dengan tujuan pastinya pengobatan medis 
sering menggunakan metode yang diketahui sebagai sering menggunakan metode yang diketahui sebagai ’’double blinddouble blind’’..
Orang dalam percobaan (dikenal sebagai subjek) memberikan obatOrang dalam percobaan (dikenal sebagai subjek) memberikan obat--
obatan sebagai uji coba atau placebo (biasanya tablet gula yang obatan sebagai uji coba atau placebo (biasanya tablet gula yang 
kelihatan seperti obatkelihatan seperti obat--obatan). Subjek tidak tahu jika mereka obatan). Subjek tidak tahu jika mereka 
menerima obatmenerima obat--obatan sebenarnya atau placebo, tapi para peneliti obatan sebenarnya atau placebo, tapi para peneliti 
telah merekam siapa yang menerima obattelah merekam siapa yang menerima obat--obatan.obatan.
Setelah pengobatan, setiap subjek ditaksir seperti efektifnya obSetelah pengobatan, setiap subjek ditaksir seperti efektifnya obatat--
obatan dalam kondisi pengobatan.obatan dalam kondisi pengobatan.
Placebo digunakan karena kadangPlacebo digunakan karena kadang--kadang memperbaiki kondisi kadang memperbaiki kondisi 
seseorang karena efek psikologis mempercayai bahwa pengobatan seseorang karena efek psikologis mempercayai bahwa pengobatan 
membuat mereka menjadi lebih baik. Itu penting bahwa subjek membuat mereka menjadi lebih baik. Itu penting bahwa subjek 
tidak  mengetahui jika mereka menerima obattidak  mengetahui jika mereka menerima obat--obatan atau placebo.obatan atau placebo.
Data dari percobaan mengarah ke dua jalan tabel seperti contoh Data dari percobaan mengarah ke dua jalan tabel seperti contoh 
berikut ini.berikut ini.
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Contoh 9:Contoh 9:
Dalam percobaan obatDalam percobaan obat--obatan untuk mencegah demam, peneliti obatan untuk mencegah demam, peneliti 
menggunakan rekaman medis untuk mengumpulkan daftar ratamenggunakan rekaman medis untuk mengumpulkan daftar rata--rata rata 
5000 orang yang secara teratur mengalami demam. Dari daftar itu,5000 orang yang secara teratur mengalami demam. Dari daftar itu, 2 2 
contoh dari setiap 100 orang yang dipilih secara acak.contoh dari setiap 100 orang yang dipilih secara acak.
Subjek dalam 1 contoh memberikan obatSubjek dalam 1 contoh memberikan obat--obatan berlebih selama obatan berlebih selama 
periode 1 bulan dan subjek dalam contoh yang lain memberikan periode 1 bulan dan subjek dalam contoh yang lain memberikan 
placebo. Pada akhir bulan, setiap subjek meminta jika mereka placebo. Pada akhir bulan, setiap subjek meminta jika mereka 
akhirnya menderita demam sejak bulan itu. Hasilnya ditampilkan akhirnya menderita demam sejak bulan itu. Hasilnya ditampilkan 
dalam tabel.dalam tabel.
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a.a. Berapa persentase subjek yang mengambil laporan obatBerapa persentase subjek yang mengambil laporan obat--
obatan demam?obatan demam?

b. b. Berapa persentase subjek yang mengambil laporan placeboBerapa persentase subjek yang mengambil laporan placebo
demam?demam?

c. c. Berapa persentase subjek yang mengalami demam yangBerapa persentase subjek yang mengalami demam yang
mengambil obatmengambil obat--obatan?obatan?

d. d. Jika obatJika obat--obatan diurus untuk 5000 penderita demam, apaobatan diurus untuk 5000 penderita demam, apa
yang kirayang kira--kira akan dikurangi dalam kejadian serangankira akan dikurangi dalam kejadian serangan
demam ini?demam ini?

e. e. Apa yang dapat diakhiri tentang obatApa yang dapat diakhiri tentang obat--obatan yang efektif? obatan yang efektif? 
Jelaskan.Jelaskan.

Jawab:
a. 32 dari 100 subjek yang mengambil laporan obat‐obatan
demam, itu, 32%.

b. 54 dari 100 subjek yang mengambil laporan placebo demam,
itu, 54%.

c. 84 subjek akhirnya mengalami serangan demam. Maka dari
itu, 32 mengambil pencegahan obat‐obatan.
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Persentase serangan demam yang mengambil obatPersentase serangan demam yang mengambil obat--obatan = obatan = 

= 37,2%= 37,2%
d.d.Tanpa obatTanpa obat--obatan, itu akan diharapkan 54% penderita demamobatan, itu akan diharapkan 54% penderita demam

akhirnya akan mengalami serangan.akhirnya akan mengalami serangan.
Tanpa obatTanpa obat--obatan, jumlah harapan yang telah diserang = 0,54 x 5000obatan, jumlah harapan yang telah diserang = 0,54 x 5000

= 2700= 2700
Tanpa obatTanpa obat--obatan, itu kiraobatan, itu kira--kira 32% bagi penderita demam yang akankira 32% bagi penderita demam yang akan
mengalami serangan.mengalami serangan.
Dengan obatDengan obat--obatan, jumlah perkiraan untuk serangan =                       obatan, jumlah perkiraan untuk serangan =                       

= = 
Pengurangan dalam total serangan untuk 5000 penderita = Pengurangan dalam total serangan untuk 5000 penderita = 

==

%100
86
32

×

500032,0 ×
1600

16002700−
1100
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e.   Dasar dari percobaan ini, itu akan disimpulkanbahwa obate.   Dasar dari percobaan ini, itu akan disimpulkanbahwa obat--
obatan mengurangi peristiwa demam. Itu penting di mana sampel obatan mengurangi peristiwa demam. Itu penting di mana sampel 
dipilih acak dari populasi penderita demam jadi itu dapat dipilih acak dari populasi penderita demam jadi itu dapat 
diperkirakan bahwa setiap sampel terdiri dari perkiraan total yadiperkirakan bahwa setiap sampel terdiri dari perkiraan total yang ng 
sama dari orang yang mengalami serangan demam bulan depan. sama dari orang yang mengalami serangan demam bulan depan. 
Bagaimanapun, 32% orang mengambil obatBagaimanapun, 32% orang mengambil obat--obatan sambil diderita obatan sambil diderita 
serangan. Yang akan datang, lebar skala percobaan akan serangan. Yang akan datang, lebar skala percobaan akan 
dibutuhkan untuk mempersiapkan keefektifan obatdibutuhkan untuk mempersiapkan keefektifan obat--obatan.obatan.

Latihan 8A.6
Sebuah pemilihan sampel yang dipilih acak dari 100 orang diminta untuk 
menentukan partai politik yang mereka sukai (Labor, Coalitian, Other) dan 
pendapat mereka (setuju, tidak setuju, tidak memilih) dari penilaian 
pengawasan pemerintah atas polis yang sehat.
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a. Berapa persen orang yang menyukai Labor?
b. Berapa persen dari semua orang yang memilih Labor polis
pemerintahan yang sehat?

c. Berapa persen orang Labor yang tidak setuju dengan polis yang
sehat?

d. Berapa persen orang yang tidak setuju dengan polis yang sehat
yang adalah orang Labor?

e. Berapa persen orang yang setuju dengan polis pemerintahan yang
sehat yang adalah orang Coalition?

f. Jika seorang pemilih dipilih acak dari pemilihan, berapa peluang
bahwa dia akan setuju dengan polis pemerintahan yang sehat?   
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2. Sebuah obat baru untuk pengobatan penyakit jantung telah diteliti. 
Dari bidang kesehatan, para peneliti menyusun sebuah daftar dari
kira-kira 10000 ramaja yang menderita penyakit jantung. Dari daftar 
tersebut, 2 contoh dengan 200 orang secara acak diambil. Subjects 
yang pertama mengkonsumsi obat setiap hari untuk 1 minggu, dan 
subjek yang kedua mengkonsumsi placebo. Diakhir minggu, setiap 
subjek diwawancara apakah mereka menderita penyakit jantung pada
minggu itu? Dan kesimpulannya:

a. Berapa presentasi dari penderita penyakit jantung yang 
mengkonsumsi obat?
b.Berapa presentasi dari penderita penyakit jantung yang 

mengkonsumsi placebo?
c.Berapa presentasi dari oarng yang telah menderita penyakit 

jantung dan mengkosumsi obat?

Terdapat
PenyakitJantung

Tanpa Penyakit
Jantung

obat 23 177

placebo 68 132
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3.3. Sebuah penelitian dari vaksin influenza, secara acak diambil Sebuah penelitian dari vaksin influenza, secara acak diambil 
sebagai contoh 1000 remaja telah divaksin dan 1000 remaja sebagai contoh 1000 remaja telah divaksin dan 1000 remaja 
tidak divaksin. Kesehatan dari 2000 remaja tersebut tidak divaksin. Kesehatan dari 2000 remaja tersebut 
dimonitor seluruhnya pada musim dingin dan timbulnya flu juga dimonitor seluruhnya pada musim dingin dan timbulnya flu juga 
didata. 95 remaja yang telah divaksin terjangkit flu dan 217 didata. 95 remaja yang telah divaksin terjangkit flu dan 217 
remaja yang tidak divaksin menidap flu.remaja yang tidak divaksin menidap flu.

Berapa prsentasi dari remaja yang divaksin terkena flu ?Berapa prsentasi dari remaja yang divaksin terkena flu ?
Berapa prsentasi dari remaja yang tidak divaksin terkena Berapa prsentasi dari remaja yang tidak divaksin terkena 
flu ?flu ?
Berapa prsentasi dari remaja yang sudah terkena flu Berapa prsentasi dari remaja yang sudah terkena flu 
divaksin ?divaksin ?
Jika 5juta remaja telah diberi vaksin, berapa perkiraan Jika 5juta remaja telah diberi vaksin, berapa perkiraan 
jumlah kasus flu berkurang?jumlah kasus flu berkurang?
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4. Tabel ini menunjukan angka kematian di Australia baik itu 
pengendara, penumpang, dan pejalan kaki dari akhir bulan 
November 2001, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.

A.Berapa presentasi dari kecelakaan ini dengan pengemudi 
pria?
b. Berapa presentasi dari kecelakaan ini dengan pengemudi 
wanita?
c. Berapa kemungkinan kecelakaan dengan korban pria pejalan 
kaki?
d. Berapa kemungkinan kecelakaan pengemudi wanita?

Pengemudi Penumpang Pejalan kaki
Pria 611 219 194
Wanita 200 186 86
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5. Tabel ini menunjukan kecelakaan fatal yang terjadi di 
Australia 

a.Berapa presentasi dari kecelakaan yang terjadi pada malam 
hari?
b.Berapa presentasi dari kecelakaan yang terjadi pada 
kendaraan multiple?
c.Berdasarkan data, berapa kemungkinan dari kecelakaan fatal 
pada kendaran single yang terjadi pada malam hari?
d.Berdasarkan data diatas, berapa kemungkinan yang terjadi 
pada siang hari?

Siang Hari Malam Hari 
Kendaraan single 268 323
Kendaraanmultiple 366 168
Semua kecelakaan 634 491
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6.6. Sebuah mesin penggergaji menerima batangSebuah mesin penggergaji menerima batang--batang dengan batang dengan 
ukuran yang berbeda dari perkebunan.Panjang dari sebuah ukuran yang berbeda dari perkebunan.Panjang dari sebuah 
batang sangat penting untuk membuat timber.Data ini batang sangat penting untuk membuat timber.Data ini 
menunjukkan panjangnya, dari yang terpendek 10 cm,  dari 100 menunjukkan panjangnya, dari yang terpendek 10 cm,  dari 100 
batang.batang.
Urutkan dan buat turus dari data menjadi lebih baik dengan Urutkan dan buat turus dari data menjadi lebih baik dengan 
kelas interval dan jawab pertanyaan ini.kelas interval dan jawab pertanyaan ini.

a.a. Apa kemungkinan dari sebuah kayu yang kurang dari 11 Apa kemungkinan dari sebuah kayu yang kurang dari 11 
meter mencapai mesin penggiling ?meter mencapai mesin penggiling ?

b.b. Apa kemungkinan dari kayu yang lebih dari 15 meter Apa kemungkinan dari kayu yang lebih dari 15 meter 
mencapai mesin pengggiling?mencapai mesin pengggiling?

c.c. Ada 50 kayu, berapa yang diharapkan antara 11m sampai 15 Ada 50 kayu, berapa yang diharapkan antara 11m sampai 15 
m?m?
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7. Data ini menunjukkan angka kematian dengan pengelompokan 7. Data ini menunjukkan angka kematian dengan pengelompokan 
data berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2000data berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2000

a.Berapa kemungkinan dari angka kematian di Australia a.Berapa kemungkinan dari angka kematian di Australia 
dengan pengemudi pria?dengan pengemudi pria?
b.Berapa kemungkinan dari kematian pejalan kaki dengan b.Berapa kemungkinan dari kematian pejalan kaki dengan 
umur 17umur 17--25?25?
c.Berapa kemungkinan dari kematian dengan umur 17c.Berapa kemungkinan dari kematian dengan umur 17--25 25 
adalah pengguna sepedamotor?adalah pengguna sepedamotor?
d.Berapa kemungkinan dari kematian penumpang dengan d.Berapa kemungkinan dari kematian penumpang dengan 
umur 26umur 26--54?54?
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A.A. DiskusiDiskusi

BerdasarkanBerdasarkan contohcontoh 9 9 padapada hayhay--fever fever drug.Contohdrug.Contoh diambildiambil
daridari 100 100 orangorang telahtelah diambildiambil daridari populasipopulasi 5000. 5000. Gunakan Gunakan 
figure yang telah dikumpulkan kita telah tampilkan bahwa figure yang telah dikumpulkan kita telah tampilkan bahwa 
mengurangi angka dari samplenya. Kita perkirakan bahwa mengurangi angka dari samplenya. Kita perkirakan bahwa 
kemajuan dapat digunakan pada semua populasi.kemajuan dapat digunakan pada semua populasi.
Pada contoh ini, kita telah membuat sebuah angka perkiraan:Pada contoh ini, kita telah membuat sebuah angka perkiraan:

DuaDua contohcontoh, , keduanyakeduanya mewakilimewakili seluruhseluruh populasipopulasi
ObatObat dandan placebo placebo telahtelah dihitungdihitung dengandengan benarbenar..
OrangOrang--orangorang yang yang didatadidata mempunyaimempunyai hayhay--fever, fever, padapada
faktanyafaktanya, , orangorang--orangorang telahtelah mempunyaimempunyai hayhay-- fever fever tidaktidak
hanyahanya dememdemem..
FrekuensiFrekuensi atauatau durasidurasi daridari sebuahsebuah seranganserangan dengandengan bulanbulan
adalahadalah samasama walaupunwalaupun menggunakanmenggunakan obatobat dandan placebo. placebo. 
DenganDengan contohcontoh, , orangorang--orangorang menggunakanmenggunakan placebo placebo mungkinmungkin
mendapatmendapat seranganserangan selamaselama sebulansebulan, , padahalpadahal dengandengan
menkonsumsimenkonsumsi obatobat hanyahanya satusatu..
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Dapatkah kamu pikirkan kemungkinan yang dapat dibuat?Dapatkah kamu pikirkan kemungkinan yang dapat dibuat?

Bagaiman kamu memikirkan kemungkinan ini dapat mempengaruhi Bagaiman kamu memikirkan kemungkinan ini dapat mempengaruhi 
presentasi dan probability terakhir?presentasi dan probability terakhir?

DapatkahDapatkah conclusiconclusi final final diubahdiubah jikajika perkiraan(asumsinyaperkiraan(asumsinya) ) salahsalah??

DapatkahDapatkah kamukamu membuatmembuat lebihlebih lagilagi prosedurprosedur untukuntuk contohcontoh untukuntuk
membantumembantu mengurangimengurangi masalahmasalah potensialpotensial??
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Diagram Diagram PohonPohon

MasalahMasalah obatobat hayhay--fever fever bisabisa diwakilidiwakili secarasecara grafikgrafik menggunakanmenggunakan
diagram diagram pohon.Inipohon.Ini menunjukkanmenunjukkan bagianbagian ((dalamdalam presentasepresentase) ) atauatau
kemungkinankemungkinan ((dengandengan angkaangka 0 0 dandan 1) 1) untukuntuk setiapsetiap alternative. alternative. 
UntukUntuk membuatmembuat diagram diagram pohonpohon untukuntuk keadaankeadaan iniini adalahadalah::
Setengah dari orang yang memakai obat dan setengah yang Setengah dari orang yang memakai obat dan setengah yang 
memakai placebo. Ini bisa dipresentasikan dengan:memakai placebo. Ini bisa dipresentasikan dengan:

Untuk oranng yang memakai 32% dan setidaknya menderita Untuk oranng yang memakai 32% dan setidaknya menderita 
hayhay--fever, dan 68% tidak.fever, dan 68% tidak.
Untuk orang yang memakai placebo, 54% menderita hayUntuk orang yang memakai placebo, 54% menderita hay--
fever,46% tidak.fever,46% tidak.
Kita akan mendiskusikan pada sesi berikutnya bagaimana kita Kita akan mendiskusikan pada sesi berikutnya bagaimana kita 
menggunakan diagram ini untuk menghitung kemungkinan dari menggunakan diagram ini untuk menghitung kemungkinan dari 
serangkaian masalah.serangkaian masalah.
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Penggunaan Diagram Pohon.Penggunaan Diagram Pohon.

Pada banyak penggunaaan dari sebuah perubahan kemungkinan di Pada banyak penggunaaan dari sebuah perubahan kemungkinan di 
sebuah masalah bergantung pada lebih dari satu faktor.sebuah masalah bergantung pada lebih dari satu faktor.
Contoh:Contoh:

Sebuah asuransi premium akan bergantung pada usia dan jenis Sebuah asuransi premium akan bergantung pada usia dan jenis 
kelamin dari seseorang sebaik apakah orang itu merokok atau kelamin dari seseorang sebaik apakah orang itu merokok atau 
tidak.tidak.

Pada sebuah medikal test kemungkina dari pengluaran Pada sebuah medikal test kemungkina dari pengluaran 
tergantung pada perubahan orang tersebut.tergantung pada perubahan orang tersebut.
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Sebuah Hukum ProdukSebuah Hukum Produk

Bayangkan kita sedang bermain toss koin dan dadu secara Bayangkan kita sedang bermain toss koin dan dadu secara 
bersamaan.bersamaan.

Apa yang akan kemungkinanya untuk mendapatkan kepala dan Apa yang akan kemungkinanya untuk mendapatkan kepala dan 
enam?enam?

Catat 12 kemunkinan. Hanya ada 1 kemungkinan = 1 kepala dan 6 Catat 12 kemunkinan. Hanya ada 1 kemungkinan = 1 kepala dan 6 
angka di dadu.angka di dadu.

Jadi kesimpulannya : 1/12Jadi kesimpulannya : 1/12
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Diskusi :Diskusi :

Bayangkan kamu mempunyai 1 pak kartu dan coklat dengan nomor Bayangkan kamu mempunyai 1 pak kartu dan coklat dengan nomor 
11--50 diatasnya.Catat kemunkinan50 diatasnya.Catat kemunkinan--kemungkinannya. Berapa kemungkinannya. Berapa 
diagram yang harus dibuat?diagram yang harus dibuat?

Pada diskusi, kamu akan menemukan kemungkinan yang tidak Pada diskusi, kamu akan menemukan kemungkinan yang tidak 
biasa untuk menggambar pengluaran pada sebuah situasi dimana biasa untuk menggambar pengluaran pada sebuah situasi dimana 
ada pengeluaran yang mungkin.ada pengeluaran yang mungkin.

Catatan :Catatan :
Pr_kepala = Pr_kepala = ½½ , Pr(6)=1/6 dengan mengalikanya kita mendapatkan , Pr(6)=1/6 dengan mengalikanya kita mendapatkan 
1/121/12

Kesimpulan: Kesimpulan: 
Pr(keadaan A dan B)= Pr(keadaan A) x Pr(keadaan B)Pr(keadaan A dan B)= Pr(keadaan A) x Pr(keadaan B)
Sebelum kita membuat formula sebuah peraturan, kita perlu Sebelum kita membuat formula sebuah peraturan, kita perlu 
membedakan antara keadaan yang bergantung dan yang mendiri.membedakan antara keadaan yang bergantung dan yang mendiri.
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Keadaan MandiriKeadaan Mandiri

Keadaan Mandiri adalah keadaan dimana dari suatu Keadaan Mandiri adalah keadaan dimana dari suatu 
keadaan/masalah tidak berdampak pada keadaan lain.keadaan/masalah tidak berdampak pada keadaan lain.

Berdasarkan 2 kotak, X dan Y, berisi bolaBerdasarkan 2 kotak, X dan Y, berisi bola--bola biru dan bolabola biru dan bola--bola bola 
merah.Kita pilih sebuah bola biru dari kotak X.Tidak ada merah.Kita pilih sebuah bola biru dari kotak X.Tidak ada 
pengaruh dari pengambilan saat kita memilih satu bola dari kotakpengaruh dari pengambilan saat kita memilih satu bola dari kotak
Y.Y.

Dua keadaan Dua keadaan ””satu bola biru dari Xsatu bola biru dari X”” dan dan ””satu merah dari Ysatu merah dari Y””
adalah keadaan mandiri.adalah keadaan mandiri.

Secara umum: Jika A dan B adalah keadaan mandiri maka Pr(A Secara umum: Jika A dan B adalah keadaan mandiri maka Pr(A 
dan B)=Pr (A) x Pr (B)dan B)=Pr (A) x Pr (B)
Peraturan ini dapat memperluas dari nomor keadaan mandiri.Peraturan ini dapat memperluas dari nomor keadaan mandiri.
Contoh: Jika A,B dan C adalah keadaan mandiri secara fisika, Contoh: Jika A,B dan C adalah keadaan mandiri secara fisika, 
maka maka 

Pr(A dan B dan C)=Pr(A) x  Pr(B) x Pr (C)Pr(A dan B dan C)=Pr(A) x  Pr(B) x Pr (C)
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Contoh 10Contoh 10

Sebuah koin dan dadu ditoss secara bersamaan. Hitung Sebuah koin dan dadu ditoss secara bersamaan. Hitung 
kemungkinan dari pengambilan sebuah koin dengan gambar kepala kemungkinan dari pengambilan sebuah koin dengan gambar kepala 
dan angka 3 tanpa menggunakan pengembalian.dan angka 3 tanpa menggunakan pengembalian.

Jawab:Jawab:
Pr(kepala dan 3)Pr(kepala dan 3) = Pr (H) X Pr(3)= Pr (H) X Pr(3)

= = ½½ X 1/6X 1/6
= 1/12= 1/12

(Sebagai kejadian adalah keadaan mandiri)(Sebagai kejadian adalah keadaan mandiri)
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Latihan 8B.1Latihan 8B.1

1.1. Pada sebuah gunung tredapat hujan di New Guinea dengan rataPada sebuah gunung tredapat hujan di New Guinea dengan rata--
rata 6 hari satu minggu.Perhitungkan kemungkinan hujan pada:rata 6 hari satu minggu.Perhitungkan kemungkinan hujan pada:
a.Satu haria.Satu hari
b.Dua harib.Dua hari
c.Tiga haric.Tiga hari

2.2. Sebuah sekolah mempunyai 2 mesin fotokopi.Pada satu hari, Sebuah sekolah mempunyai 2 mesin fotokopi.Pada satu hari, 
mesin A punya 8% kesalahan dan mesin B mempunyai 12% mesin A punya 8% kesalahan dan mesin B mempunyai 12% 
ksalahan. Perhitungkan kemungkinan:ksalahan. Perhitungkan kemungkinan:
a.Kesalahana.Kesalahan
b.Bekerja secara baikb.Bekerja secara baik
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3.3. Sebuah pasangan berharap mempunyai 4 anak, tidak Sebuah pasangan berharap mempunyai 4 anak, tidak 
seorangpun akan diadopsi.Mereka bingung jika anak mereka seorangpun akan diadopsi.Mereka bingung jika anak mereka 
tidak lakitidak laki--laki, perempuan, lakilaki, perempuan, laki--laki, dan perempuan. laki, dan perempuan. 
Perhitungkan kemungkinan:Perhitungkan kemungkinan:

a.Mereka akan bahagia dengan perintah kedatangana.Mereka akan bahagia dengan perintah kedatangan
b.Mereka tidak akan bahagia dengan perintah kedatanganb.Mereka tidak akan bahagia dengan perintah kedatangan

4.4. Dua penembak, membidik ke satu target secara bersamaan, Dua penembak, membidik ke satu target secara bersamaan, 
John menembak target 70% John menembak target 70% -- waktu dan Benita menembak waktu dan Benita menembak 
80% 80% -- waktu. Hitung kemungkinanwaktu. Hitung kemungkinan

a.Keduanya menembak target dengan tepata.Keduanya menembak target dengan tepat
b.Keduanya menembak target tidak tepatb.Keduanya menembak target tidak tepat
c.John tepat dan Benita gagalc.John tepat dan Benita gagal
d.Benita tepat dan Jhn gagald.Benita tepat dan Jhn gagal

5.5. Pada ilmu kehutanan merecord dan perkiraan bahwa 1 pohon Pada ilmu kehutanan merecord dan perkiraan bahwa 1 pohon 
setiap 12 pada partikular area akan mati mati pada tahun setiap 12 pada partikular area akan mati mati pada tahun 
pertama pertumbuhan.Mereka mengatur pohon ditanam pertama pertumbuhan.Mereka mengatur pohon ditanam 
berbentuk persegi ditanam setiap tahun.Perhitungkan berbentuk persegi ditanam setiap tahun.Perhitungkan 
kemungkinan 4 pohon yang disudut akan :kemungkinan 4 pohon yang disudut akan :

a.Mati dalam 1 tha.Mati dalam 1 th
b.Akan hidup setelah 1 thb.Akan hidup setelah 1 th
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6. Seorangpemanah selalu menembak target dengan 6. Seorangpemanah selalu menembak target dengan 
setiap arrowshot, dan menembak bullseye 2 keluar setiap arrowshot, dan menembak bullseye 2 keluar 
dari 5 tembakan. Jika 3 panah tepat pada target, dari 5 tembakan. Jika 3 panah tepat pada target, 
hitung kemugkinan ketepatan:hitung kemugkinan ketepatan:

a.Setaip waktua.Setaip waktu
b.Pratama b.Pratama 
c.Tanpa ketetapanc.Tanpa ketetapan
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Keadaan yang bergantungKeadaan yang bergantung

Kita sudah mempunyai pehitungan kemungkinan dalam keadaan Kita sudah mempunyai pehitungan kemungkinan dalam keadaan 
yang bergantung.Contoh, kemungkinan perhitungan dari yang bergantung.Contoh, kemungkinan perhitungan dari 
pengharapan kehidupanpengharapan kehidupan

Bayangkan sebuah kotak dengan 5 putih dan 3 biru tiket.Bayangkan sebuah kotak dengan 5 putih dan 3 biru tiket.
Satu tiket secara acak dipilih, setiap warna yang keluar dihitunSatu tiket secara acak dipilih, setiap warna yang keluar dihitung g 
dan dicatat.dan dicatat.

Yang kedua, tiket dipilih secaraacak.Apakah merubah banyaknya Yang kedua, tiket dipilih secaraacak.Apakah merubah banyaknya 
putih?putih?
Jika tiket pertama adalah putihJika tiket pertama adalah putih Pr = 4/7Pr = 4/7
Jika tiket pertama adalah biru Jika tiket pertama adalah biru Pr =5/7Pr =5/7
Jadi, ini adalah keadan bergantungJadi, ini adalah keadan bergantung
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Kesimpulan:Kesimpulan:

Dua atau lebih adalah yang bergantung, jika dia tidak Dua atau lebih adalah yang bergantung, jika dia tidak 
madiri.madiri.

Keadaan Bergantung adalah keadaan dimana suatu Keadaan Bergantung adalah keadaan dimana suatu 
kejadian mempunyai efek pada kejadian yang lainnyakejadian mempunyai efek pada kejadian yang lainnya

Dengan rumusDengan rumus : : Pr(A maka B)=Pr (A) X Pr (B Pr(A maka B)=Pr (A) X Pr (B 
diberikan dengan A keadaan)diberikan dengan A keadaan)
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Contoh 11:Contoh 11:

Sebuah kotak terdapat 4 merah dan 2 kuning tiket.Dua tiket Sebuah kotak terdapat 4 merah dan 2 kuning tiket.Dua tiket 
secara aca dipilih, satu persatu dari kotak, tanpa pergantian. secara aca dipilih, satu persatu dari kotak, tanpa pergantian. 
Hitung kemungkinan:Hitung kemungkinan:
a.Keduanya meraha.Keduanya merah
b.Pertama merah dan kedua kuningb.Pertama merah dan kedua kuning

Jawab:Jawab:
=Pr (keduannya merah)=Pr (keduannya merah)
=Pr (merah) X Pr (merah)=Pr (merah) X Pr (merah)
=4/6 X 3/5=4/6 X 3/5
=2/5=2/5
= Pr (merah lalu kuning)= Pr (merah lalu kuning)
= 4/6 X 2/5= 4/6 X 2/5
= 4/15= 4/15
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Lat 8B.2Lat 8B.2

1.Sebuah kotak dengan 7 merah & 3 hijau (bola).Dua bola dipilih 1.Sebuah kotak dengan 7 merah & 3 hijau (bola).Dua bola dipilih 
secara acak dari kotak tanpa pergantian. Hitung kemungkinan:secara acak dari kotak tanpa pergantian. Hitung kemungkinan:

Keduanya merahKeduanya merah
Hijau lalu merahHijau lalu merah

Contoh 12Contoh 12
Sebuah kotak dengan nomor 1,2,3,...., 19,20 tertulis Sebuah kotak dengan nomor 1,2,3,...., 19,20 tertulis 
didalamnya.Jika 3 tiket diambil tanpa pergantian. Hitung didalamnya.Jika 3 tiket diambil tanpa pergantian. Hitung 
kemungkinan yang keluar adalah angka prima.kemungkinan yang keluar adalah angka prima.
JawabJawab ::
Ada 20 angka yang didalamnya ada 8 anka primaAda 20 angka yang didalamnya ada 8 anka prima
Jadi 3 angka prima Jadi 3 angka prima 
= 8/20 X 7/19 X 8/18 = 8/20 X 7/19 X 8/18 
= 0.04912= 0.04912
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2.2. Kotak dengan 12 bentuk coklat dengan 8 strobery creme. Jika Kotak dengan 12 bentuk coklat dengan 8 strobery creme. Jika 
3 coklat dipilih secara acak, hitung kemungkinan:3 coklat dipilih secara acak, hitung kemungkinan:

a.Stroberi creme a.Stroberi creme 
b.Tak satupun stroberi cremeb.Tak satupun stroberi creme

3.3. Sebuah lotre punya 100 tiket di drum.Tiga tiket diambil secara Sebuah lotre punya 100 tiket di drum.Tiga tiket diambil secara 
acak dari drum untuk 3 hadiah.Jika John mempunyai 3 tiket acak dari drum untuk 3 hadiah.Jika John mempunyai 3 tiket 
dari lotre, tentukan keungkinan menang:dari lotre, tentukan keungkinan menang:

a.Hadiah pertamaa.Hadiah pertama
b.Hadiah pertama dan keduab.Hadiah pertama dan kedua
c.Semuanyac.Semuanya
d.Tak sartupund.Tak sartupun
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Sekarang pikirkan sebuah kotak yang berisi 3 kelereng merah, 2 biru dan 1 kuning.

Andakan kita menginginkan 2 kelereng untuk sampel :

Dengan penggantian yang pertama sebelum yang kedua digambarkan

Dengan tidak mengganti yang pertama sebelum yang kedua digambarkan.

Periksa bagaimana diagram pohonnya berbeda :

Dengan pengganti Tanpa pengganti

R

R

R

B

B

B

Y

Y

Y

Y

B

R

R

R

R

B

B

B

Y

YY

Y

Y

B

Can’t have
(×)

(×)

(×)

(×)

(×)

(×)

R

(√)

(√)

(√)

(√)

(√)

(√)
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Cabang ini mewakili kelereng biru dengan penarikan yang 
pertama dan kelereng merah dengan penarikan yang kedua
dan dituliskan BR.
Diberitahukan kalau :

• Dengan penggantian

• Tanpa penggantian

Sebagai contohkotak yang berisi 3 kelereng merah, 2 biru, 
dan 1 kuning. Tentukan kemungkinan mendapatkan 2 
warna yang berbeda :
a)Jika terjadi penggantian
b)Jika tidak terjadi penggantian
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a. Pr (dua warna yang berbeda)

= Pr (RB or RY or BR or BY or YR or YB)

b. Pr (dua warna yang berbeda)

= Pr (RB or RY or BR or BY or YR or YB)
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Catatan : ketika menggunakan diagram pohon untuk membantu

memecahkan soal Bab Kemungkinan, peraturan tersebut akan

digunakan :

•Kemungkinan untuk setiap cabang dihitung dengan cara

mengalikan kemungkinannya sepanjang jalannya.

•Jika 2 atau lebih cabang bertemu dengan
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Latihan 8B.3

1.Gunakan diagram pohon untuk menjawab pertanyaan dibawah :

Botol A memuat 2 kelereng putih dan 3 merah, dimana

botol B memuat 4 kelereng merah dan 1 putih. Botol A dipilih

secara acak dan diambil 1 kelereng. Tentukan kemungkinan

kelereng itu merah.

2.Dua kelereng ditarik dalam rangkaian dari sebuah kotak yang 

memuat 2 kelereng ungu dan 5 hijau. Tentukan kemungkinan 2 

kelereng yang berbeda warna, jika :

a.Yang pertama diganti

b.Yang pertama tidak diganti



hogasaragih@wordpress.com

3. Botol A memuat 3 tiket merah dan 2 hijau. Botol B memuat 3 

tiket merah dan 7 hijau. Mata dadu A mempunyai 4 permukaan

A dan 2 permukaan B, dan ketika digelindingkan untuk memilih

botol A atau B yang lain. Ketika botol telah terpilih, 2 tiket

dipilih secara acak tanpa penggantian. Tentukan

kemungkinannya jika : 

a. Keduanya hijau

b. Warnanya berbeda

Contoh 15

Sebuah tas memuat 5 kelereng merah dan 3 biru. 2 kelereng ditarik

secara bersamaan dari tas. Tentukan kemungkinannya jika

minimal 1 kelereng merah.
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R

R

R

B

B

B

Draw 1

Draw 2

Catatan : cara lain,
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4. Sebuah tas memuat 4 kelereng merah dan 2 biru. 3 kelereng

dipilih secara bersamaan. tentukan kemungkinannya jika : 

a. Semua merah

b. Hanya 2 kelereng merah

c. Minimal 2 kelereng merah

5. Seorang laki-laki memegang 2 tiket dalam sebuah lottery yang 

berisi 100 tiket.yang mana ada 2 tiket menang jika tidak terjadi

penggantian, tentukan kemungkinannya dia akan menang :

a. Kedua hadiah

b. Tidak mendapat hadiah

c. Minimal 1 hadiah



hogasaragih@wordpress.com

PENERAPAN DALAM KONTEKS SOSIAL.

Contoh 16
Kemungkinan jika pilihan acak terhadap seseorang yang menderita
kanker adalah 0.02. kemungkinannya jika seseorang merespon positif
untuk sebuah test yang mendeteksi kanker 0.92 untuk orang yang 
menderita kanker dan 0.03 untuk orang yang tidak menderita kanker. 
Seseorang yang terpilih secara acak dan menjalani test.
a.Berapa kemungkinannya jika hasil test orang ini positif ?
b.Berapa kemungkinannya jika hasil test orang ini positif dan
menderita kanker?

0.95
Diagram pohon : 0.05
C ≡ menderita kanker 0.02
C’ ≡tidak menderita kanker
P ≡ hasilnya positif 0.98 0.03
P’ ≡ hasilnya tidak positif 0.97

C

C’

P

P’

P’

P
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Diskusi
Lihat jawaban b pada contoh diatas. Apa artinya 39.26% ? apakah
kamu yakin kalau test itu salah satu yang terbaik? Apa yang 
diperlukan untuk memperbaikinya ?
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Contoh 8B.4
1.Kemungkinannya jika ibu Susan mengajak Susan berbelanja adalah 0.3. 
Ketika ibu Susan mengajak Susan pergi berbelanja, kemungkinan Susan 
mendapatkan es krim adalah 80%. Ketika ibu Susan tidak membawa Susan 
berbelanja, kemungkinan Susan mendapatkan es krim adalah 40%.
a.Gambarkan diagram pohon untuk mengilustrasikan kemungkinan dan
nilai kemungkinan yang berhubungan dengan tiap cabang.
b.Tentukan kemungknan Susan mendapatkan sebuah eskrim!
c.Tentukan kemungkinannya Susan pergi berbelanja dengan ibunya jika ia
terlihat makan es krim.
2.Ketika hujan Drongo memiliki kemungkinan 0.5 untuk memenangkan
pacuan kuda dan ketika sudah reda perubahannya 0.2. 60% dari hari itu di
Mudville adalah hujan.
a.Tentukan kemungkinannya Drongo akan menang pada pertandingan yang 
akan datang di Mudville!
b.Jika kamu mencatat pada kertas pada kertas kalau Drongo menang pada
pertandingan di Mudville kemarin, tentukan kemungkinannya jika
keadaannya baik untuk pacuan kuda di Mudville.
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Seorang sosiolog menguji badan keamanan kriminal Australia. 
Interview yang sangat melelahkan yang mana menggunakan hasil
test detector pembohong, dia mempublikasikan hasil penemuannya. 
Hasilnya diberikan pada diagram pohon.

Berapa persentase orang yang dinyatakan benar?
Berapa kemungkinan dihukum, seseorang yang dinyatakan
bersalah?
Berapa kemungkinan dibebaskan, seseorang yang dinyatakan tidak
bersalah?
Jawaban yang mana yang akan lebih tinggi, yang b atau c?
Berapa kemungkinannya, dipilih seseorang secara acak di
pengadilan yang akan dihukum?
Berapa kemungkinannya, dipilih seseorang secara acak di
pengadilan yang dinyatakan bersalah tapi tidak dihukum?
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5. Dalam sebuah perusahaan, 3 operator A, B dan C bekerja dengan
giat pada sebuah mesin khusus. Jumlah yang diproduksi oleh A, B 
dan C adalah 25%, 40%, dan 35% secara berturut-turut. Persentase
produk yang rusak adalah 1% untuk A, 1.5% untuk B, dan 3% 
untuk C. Bagian A terpilih secara acak. Tentukan kemungkinannya
jika : 

a. Itu rusak jika itu diproduksi oleh B
b. Itu rusak
c. Itu diproduksi oleh B jika itu rusak
6. Kemungkinannya jika dipilih seseorang secara acak yang usianya

diatas 50 tahun yang menderita kanker adalah 0.007. Kemungkinan
seseorang (diatas 50) ketika ditest hasilnya positif menderita
kanker perut adalah 0.973 dan 0.017 jika seseorang itu tidak
menderita kanker. Seseorang (diatas 50) dipilih secara acak. 
Berapa kemungkinannya jika orang itu : 

a. Hasilnya positif ketika ditest
b. Telah menderita kanker perut dan
i. Hasilnya positif ketika ditest
ii. Hasilnya negatif ketika ditest
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7. 2000 pemain sepakbola yang dipilih secara acak yang 
mengambil bagian dalam program test narkoba untuk
mendeteksi adanya anabolic steroids. Kemungkinan test 
tersebut mendeteksi steroid dalam seorang pengguna adalah
0.96 dimana kemungkinan test tersebut mendeteksi tidak
adanya steroid dalam seorang yang bukan pengguna adalah
0.89. Ketika test dikelola, 338 pemain sepakbola gagal dalam
test.

a. Tentukan bagian dari anabolic steroid pengguna diantara para
pemain sepakbola.

b. Tentukan jumlah pemain sepakbola yang kamu harapkan salah
ketika dituduh menggunakan anabolic steroid.



hogasaragih@wordpress.com

INVESTIGASI 1

Ketika bola dimasukkan kedalam bilik penyortiran, mereka
memukul sebuah batang logam dan mungkin pergi ke arah kiri atau
kanan dengan perubahan yang sama. Pergerakan ini berlanjut
seperti bola yang jatuh dari satu level ke level yang lain. Akhirnya
bola diam dalam kumpulan bilik di dasar sortir.
Sortir ini kelihatannya sangat banyak seperti diagram pohon yang 
diputar sejauh 90˚.
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Apa yang harus dilakukan :

1.Untuk menirukan hasil dari lemparan 2 koin, kumpulkan batang
sampai 50% dan sortir untuk ditampilkan
Melakukan simulasi sebanyak 200 kali dan mengulangnya lebih dari 4 
kali. Catat setiap hasil.
2.Sebuah tas bermuatan 7 kelereng biru dan 3 merah dan 2 kelereng
dipilih secara acak, yang pertama diganti sebelum yang kedua ditarik.
Sortir akan ditunjukan dan kumpulan batang sampai 70%.

Seperti

Melakukan simulasi dalam jumlah yang besar dan menggunakan
hasilnya untuk menaksir kemungkinan mendapatkan :
a.2 biru
b.1 biru
c.Tidak ada biru
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3. Diagram pohon menunjukan kelereng yang dipilih pada nomor 2 :
yang dipilih kedua

yang dipilih pertama B BB
B

R BR

B RB
R

R RR

Diagram pohon memberi kita perkiraan, teori kemungkinan untuk hasil
yang berbeda. 

Apakah mereka setuju dengan hasil percobaan pada nomor 2?
4. Mengulang nomor 2 dan 3 dengan kumpulan batang 80%
5. Tulis laporan singkat dari apa yang kamu tahu. Jangan lupa

memberikan komentar pada pengaruh peningkatan ukuran sampel.
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GAME

Hilda berkata akan mendesain sebuah game judi yang sederhana untuk
menaikan uang untuk tim basket local. Dia memutuskan untuk
menggunakan sepasang dadu dan meneliti kalau ada 36 kemungkinan
hasilnya ketika digelundungkan bersama-sama.
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Dia menangani perhitungan tersebut kepada komite untuk persetujuan.
Game “enam”

Setelah 5 menit perhitungan Hilda, Komite memberikan persetujuan untuk bermain game.
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DISKUSI
Dalam grup yang terdiri atas 2 atau 3 orang, periksa perhitungan Hilda 
dan diskusikan :
Pecahan tersebut mewakili apa ?
Mengapa ada tanda negatif sebelum ?
Berapa banyak ongkos untuk bermain game ?
Ada apa dengan dollar setelah diwakili pecahan ?
Mengapa kedua dari mereka yang keluar dan diganti dengan dan

secara berturut-turut ? 
Apakah permainannya fair ? Akankah itu fair untuk para pemain jika

,         dan diganti dengan ,     ,      ?
Berapa banyak organisasi yang berharap membuat dari game tersebut

jika para pemain digaji ?



hogasaragih@wordpress.com

AKTIFITAS Buatlah game

Kamu membuat game untuk digunakan pada saat pesta sekolah. 
Sepasang dadu digunakan. Itu akan memberi ongkos pemain untuk
bermain game setiap kali mereka menggelindingkan dadu. 
Pada rata-rata 85% , harus dikembalikan kepada para pemain. (yang 
lainnya adalah 5% untuk pemerintah dan 10% untuk propit.)
Tunjukan perhitungan dari kemungkinannya dan hadiah untuk yang 
menang, beri alasan pada semua perhitungan.
Cek jika hasil yang diharapkan pada setiap pertandingan adalah 85 sen
(atau mendekati 85 sen).
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ANTRIAN
Antrian adalah bagian dari kehidupan dan menunggu untuk dilayani
dalam sebuah antrian adalah salah satu aktifitas yang sedikit
menyenangkan. Antrian terjadi kapanpun ketika ada sebuah permintaan
yang lebih besar terhadap produk atau servis dari pada poin servis yang 
tersedia untuk memuaskan permintaan tersebut.
Untuk beberpa bisnis, terutama bisnis pedagang eceran, antrian adalah
bagian dari cara mereka untuk melakukan bisnis dengan pelanggan
mereka dan itu sangat penting karena bagian dari bisnis mereka ini
diatur dengan baik.
Bisnis memiliki resiko kehilangan pelanggan jika antrian dan waktu
tunggunya terlalu panjang. Sebaliknya, jika mereka mempekerjakan
terlalu banyak orang untuk melayani pelanggan, mereka beresiko tidak
memperoleh keuntungan jika staff menganggur selama banyak waktu
mereka.
Tantangan selama berbisnis adalah untuk mendapatkan keseimbangan.
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Form antrian terdapat dalam beberapa situasi dan ada banyak cara
untuk mengaturnya. Sebagai contoh :
a.Satu pelayan – antrian pelanggan dalam satu garis tunggal (sebagai
contoh, took eceran kecil, ATM)
b.Beberapa pelayan – antrian pelanggan dalam garis tunggal (sebagai
contoh, antrian di bank)
c.Beberapa pelayan, semua menunjukan tugas yang sama – antrian
terpisah untuk setiap pelayan (sebagai contoh, supermarket)
d.Beberapa pelayan, semua menunjukan tugas yang berbeda – antrian
terpisah untuk setiap tugas (sebagai contoh, beberapa agen
pemerintah).

Sebuah konvensi yang beroperasi dengan antrian jika orang pertama
yang datang adalah orang yang pertama dilayani. Hal ini biasanya
diterangkan seperti FIFO (First in, first out).
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Ada 3 komponen dalam antrian :
a)Waktu datangnya pelanggan
b)Waktu tunggu dalam antrian
c)Waktu melayani pelanggan
Dalam penjumlahan ada 2 tipe antrian :
Antrian determinan mempunyai waktu datang pelanggan konstan dan
waktu melayani juga konstan.
Antrian non-determinan mempunyai kedatangan dan waktu melayani
yang tidak teratur.
Antrian ini lebih menarik daripada antrian determinan, karena
kenyataannya antrian paling banyak adalah non-determinan (sebagai
contoh, pada saat ceck-out di supermarket).
Lagipula, sifat acak dari antrian ini memperbolehkan mereka untuk
dianalisis menggunakan jumlah yang acak, sehingga tiruan operasi dan
pertunjukan mereka akan menunjuk kepada sebuah hasil kecil yang 
berbeda setiap waktu. 
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SATU PELAYAN ANTRIAN

Untuk meniru sebuah antrian, kamu perlu tahu seberapa sering
pelanggan datang, seberapa lama mereka menunggu, dan seberapa
lama mereka dapat dilayani.
Antrian paling sederhana untuk meniru adalah satu dimana ada satu
antrian, satu pelayan dan standard waktu kedatangan, dan waktu
melayani, seorang pelayan antrian determinan.
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Contoh 17
Sebuah toko eceran yang kecil memiliki 1 pelayan yang menggunakan waktu 4 
menit untuk melayani setiap pelanggan dan pelanggan tiba setiap 3 menit. Hitung
rata-rata wktu tunggu untuk 7 pelanggan pertama dan persentase waktu nganggur
untuk pelayan. Kita dapat membagi antrian dalam sebuah tabel dan dimulai pada
pukul 9:00 ketika pelanggan pertama tiba. Panjang antrian memasukkan orang
yang dilayani.

PelangganPelanggan WaktuWaktu

tibatiba

MulaiMulai

melayanimelayani

SelesaiSelesai

melayanimelayani

WaktuWaktu tunggutunggu

pelangganpelanggan

WaktuWaktu nganggurnganggur

pelayanpelayan

PanjangPanjang

antrianantrian

11 9:009:00 9:009:00 9:049:04 00 00 11

22 9:039:03 9:049:04 9:089:08 11 00 22

33 9:069:06 9:089:08 9:129:12 22 00 22

44 9:099:09 9:129:12 9:169:16 33 00 22

55 9:129:12 9:169:16 9:209:20 44 00 22

66 9:159:15 9:209:20 9:249:24 55 00 33

77 9:189:18 9:249:24 9:289:28 66 00 33

TotalTotal 2121 00
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Dalam antrian ini, waktu tunggunya meningkat seiring berjalannya
waktu karena hanya ada 1 pelayan, dan waktu melayani lebih lama dari
waktu datangnya pelanggan.
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Contoh 18Contoh 18

Gunakan antrian dari contoh 17, tapi kali ini waktu kedatangan mGunakan antrian dari contoh 17, tapi kali ini waktu kedatangan mengikuti data di engikuti data di 
bawah ini bawah ini ::
9:04,  9:06,  9:12,  9:17,  9:18,  9:23,  9:289:04,  9:06,  9:12,  9:17,  9:18,  9:23,  9:28

Hitunglah  rata Hitunglah  rata –– rata waktu tunggu untuk 7 pelanggan pertama dan persentase waktrata waktu tunggu untuk 7 pelanggan pertama dan persentase waktuu
nganggur untuk pelayan!nganggur untuk pelayan!

(469)
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Rata waktu tunggu =  total waktu tungguRata waktu tunggu =  total waktu tunggu
banyak pelangganbanyak pelanggan

=   =   8/78/7 = 1,14 menit= 1,14 menit
Persentase waktu nganggur pelayan = Persentase waktu nganggur pelayan = total waktu nganggur   total waktu nganggur   ×× 100%     =  15,2 %100%     =  15,2 %

waktu melayaniwaktu melayani
Dalam antrian ini, pelanggan memiliki rata Dalam antrian ini, pelanggan memiliki rata –– rata waktu tunggu yang kurang tetapirata waktu tunggu yang kurang tetapi

pelayan memiliki waktu nganggur yang lebih padapelayan memiliki waktu nganggur yang lebih pada contoh pertama.contoh pertama.

(469)(469)
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DISKUSI                                                         DISKUSI                                                         EFISIENSIEFISIENSI

Bagaimana efisiensi dari situasi antrian dapat dianalisa? Kita tBagaimana efisiensi dari situasi antrian dapat dianalisa? Kita telah melihat pada beberapaelah melihat pada beberapa
jalanjalan dari penyelesaian efisiensi. Untukdari penyelesaian efisiensi. Untuk contohcontoh , jika sebuah antrian dapat diatur misalnya , jika sebuah antrian dapat diatur misalnya 
bahwa rata bahwa rata –– rata waktu tunggu adalah 0 menit dan persentase waktu nganggur rata waktu tunggu adalah 0 menit dan persentase waktu nganggur adalah 0%, adalah 0%, 
kita akan memiliki efisiensi antian yang sempurna.kita akan memiliki efisiensi antian yang sempurna.

Sebenarnya, ini sungguh terjadi. Bagaimanapun, jika kita tetap mSebenarnya, ini sungguh terjadi. Bagaimanapun, jika kita tetap menjaga agar waktu tunggu enjaga agar waktu tunggu 
sama rendahnya dengan persentase waktu nganggur, sehingga kita asama rendahnya dengan persentase waktu nganggur, sehingga kita akan memiliki sebuah kan memiliki sebuah 
efisiensi dan realistik antrian.efisiensi dan realistik antrian.
Kita juga akan melihat pada alat Kita juga akan melihat pada alat ––alat untuk efisiensi evaluasi. Pertama dari ini adalalat untuk efisiensi evaluasi. Pertama dari ini adalaah tabel h tabel 

dan kedan ke-- 2 adalah grafik, dimana membawa kita untuk melihat dengan cepat2 adalah grafik, dimana membawa kita untuk melihat dengan cepat bagaimana bagaimana 
efisiensi dari antrian beroperasi.efisiensi dari antrian beroperasi.
Untuk grafik, kita dapat dengan cepat mengidentifikasi :Untuk grafik, kita dapat dengan cepat mengidentifikasi :
-- Waktu tunggu yang paling lamaWaktu tunggu yang paling lama
-- Rata Rata –– rata waktu tunggu rata waktu tunggu 
-- Jumlah( dan persentase) waktu nganggur pelayanJumlah( dan persentase) waktu nganggur pelayan
Bisakah kamu mengidentifikasi manfaat lainnya dengan menggunakanBisakah kamu mengidentifikasi manfaat lainnya dengan menggunakan grafik untuk mewakili grafik untuk mewakili 
rincian dari sebuah masalah antrian?rincian dari sebuah masalah antrian?
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LATIHAN 8C.1LATIHAN 8C.1

Sebuah Bank buka pada pukul 10:00 pagi,dan hanya mempunyai seoraSebuah Bank buka pada pukul 10:00 pagi,dan hanya mempunyai seorang ng 
teller untuk melayani pelanggan. Teller tersebut membutuhkan 3 mteller untuk melayani pelanggan. Teller tersebut membutuhkan 3 menit enit 
untuk melayani setiap pelanggan, dan pelanggan baru datang setiauntuk melayani setiap pelanggan, dan pelanggan baru datang setiap 2 p 2 
menit. Salin dan lengkapi tabel di bawah ini untuk 10 pelanggan menit. Salin dan lengkapi tabel di bawah ini untuk 10 pelanggan pertama pertama 
yang datang!yang datang!
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a. a. Hitunglah rata Hitunglah rata –– rata waktu tunggu pelanggan!rata waktu tunggu pelanggan!
b. b. Hitunglah persentase waktu nganggur pelayan!Hitunglah persentase waktu nganggur pelayan!
c. c. Buatlah titik antrian dalam sebuah grafik!Buatlah titik antrian dalam sebuah grafik!
d. d. Apa yang kamu simpulkan mengenai waktu tunggu  pelanggan dan menApa yang kamu simpulkan mengenai waktu tunggu  pelanggan dan mengapa hal  gapa hal  

tersebut terjadi?tersebut terjadi?
e. e. Ketika Bank buka keesokan harinya pada jam 10:00 am, ada 5 pelanKetika Bank buka keesokan harinya pada jam 10:00 am, ada 5 pelanggan yang telah ggan yang telah 

menunggu untuk dilayani. Teller sekali membutuhkan 3 menit untukmenunggu untuk dilayani. Teller sekali membutuhkan 3 menit untuk melayani melayani 
setiap pelanggan dan pelanggan baru datang setiap 4 menit.setiap pelanggan dan pelanggan baru datang setiap 4 menit.

f. f. Gambarkan grafik untuk menunjukan berapa lama waktu yang diperluGambarkan grafik untuk menunjukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk kan untuk 
membersihkan antrian!membersihkan antrian!

g. g. Hitunglah rata Hitunglah rata –– rata waktu tunggu untuk pelanggan!rata waktu tunggu untuk pelanggan!
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2. Sebuah toko pakaian mempunyai seorang sales yang membutuhkan 2. Sebuah toko pakaian mempunyai seorang sales yang membutuhkan waktu 4 waktu 4 
menit untuk melayani setiap pelanggan. Pelanggan barru tiba sepemenit untuk melayani setiap pelanggan. Pelanggan barru tiba seperti pada rti pada 
waktu berikut ini :waktu berikut ini :
9:03,  9:04,  9:06,  9:12,  9:15,  9:17,  9:3,  9:30,  9:32,  9:9:03,  9:04,  9:06,  9:12,  9:15,  9:17,  9:3,  9:30,  9:32,  9:3535
a. a. Gambarkan sebuah grafik untuk menunjukan antrian ini!Gambarkan sebuah grafik untuk menunjukan antrian ini!
b. b. Hitungkah rataHitungkah rata--rata waktu trata waktu tuunggu pelanggan!nggu pelanggan!
c. c. Hitunglah persentase waktu nganggur untuk sales tersebut!Hitunglah persentase waktu nganggur untuk sales tersebut!
d. d. Apakah harus toko tersebut mempekerjakan sales yang keApakah harus toko tersebut mempekerjakan sales yang ke--2?2?
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3. Sebuah outlet makanan cepat saji 3. Sebuah outlet makanan cepat saji 
mempunyai pelayan yang membutuhkan 2 mempunyai pelayan yang membutuhkan 2 
menit untuk melayani setiap pelanggan. menit untuk melayani setiap pelanggan. 
Waktu tiba dari 10  pelanggan pertama Waktu tiba dari 10  pelanggan pertama 
ditunjuditunjukkkan pada tabel di bawah ini kan pada tabel di bawah ini ::
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a. a. Salin dan lengkapi tabel berikut!Salin dan lengkapi tabel berikut!
b. b. Hitunglah rataHitunglah rata--rata waktu tunggu pelanggan!rata waktu tunggu pelanggan!
c. c. Hitunglah persentase waktu nganggur pelayan!Hitunglah persentase waktu nganggur pelayan!
d. d. Buatlah plot antrian pada grafik!Buatlah plot antrian pada grafik!
e. e. Apakah kamu berpikir pelanggan akan percaya bahwa Apakah kamu berpikir pelanggan akan percaya bahwa 

ini adalah outlet ini adalah outlet ““makanan cepat sajimakanan cepat saji””??
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4. Seorang dokter membuka prakteknya pada pukul 2:00 pm 4. Seorang dokter membuka prakteknya pada pukul 2:00 pm 
menjelang sore dan telah ada 3 orang yang telah menunggu menjelang sore dan telah ada 3 orang yang telah menunggu 
unutk bertemu dengan dokter(semuanya membuat janji pada unutk bertemu dengan dokter(semuanya membuat janji pada 
pukul 2:00 pm)pukul 2:00 pm)

Telah dijadwalkan bahwa pada interval 15 menit dan setiap orang Telah dijadwalkan bahwa pada interval 15 menit dan setiap orang 
tepat waktu. Dokter membutuhkan 12 menit untuk memeriksa tepat waktu. Dokter membutuhkan 12 menit untuk memeriksa 
setiap pasien. Berapa lama sebelum pasien tidak mempunyai setiap pasien. Berapa lama sebelum pasien tidak mempunyai 
waktu untuk menunggu bertemu dengan dokter?waktu untuk menunggu bertemu dengan dokter?
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5. Untuk grafik antrian yang ditunjukan di bawah ini, jawab pert5. Untuk grafik antrian yang ditunjukan di bawah ini, jawab pertanyaan di bawah :anyaan di bawah :
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a. a. Berapa lama antrian tersebut diamati?Berapa lama antrian tersebut diamati?
b. b. Berapa banyak pelanggan yang menunggu saat toko tersebut buka?Berapa banyak pelanggan yang menunggu saat toko tersebut buka?
c. c. Berapa rataBerapa rata--rata antara waktu tiba pelanggan?rata antara waktu tiba pelanggan?
d. d. Pelanggan mana yang mendapat waktu tunggu yang paling lama?Pelanggan mana yang mendapat waktu tunggu yang paling lama?
e. e. Berapa rataBerapa rata--rata waktu melayani pada antrian ini?rata waktu melayani pada antrian ini?
f.  f.  Berapa banyak waktu nganggur pelayan yang dilihat berdasarkan grBerapa banyak waktu nganggur pelayan yang dilihat berdasarkan grafik?afik?
g. g. Siapa yang memiliki waktu tunggu yang paling lama? Berapa lama wSiapa yang memiliki waktu tunggu yang paling lama? Berapa lama waktu tunggunya?aktu tunggunya?
h. h. Berapa lama antrian terpanjang dan kapan itu terjadi?Berapa lama antrian terpanjang dan kapan itu terjadi?
i.  i.  Pelanggan mana yang dilayani tanpa waktu tunggu?Pelanggan mana yang dilayani tanpa waktu tunggu?
j.  j.  Deskripsikan apa yang terjadi pada pelanggan no 9 secara detail,Deskripsikan apa yang terjadi pada pelanggan no 9 secara detail, termasuk apa yang termasuk apa yang 

terjadi disekitar cewek tersebut!terjadi disekitar cewek tersebut!
k. k. Berapa rataBerapa rata--rata waktu tunggu setiap pelanggan?rata waktu tunggu setiap pelanggan?
l.  l.  Berapa rataBerapa rata--rata panjang antrian?                                           rata panjang antrian?                                           
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ANTRIAN dengan banyak PELAYAN ANTRIAN dengan banyak PELAYAN 

Pembisnis harus sensitif terhadap waktu tunggu pelanggan sebagaiPembisnis harus sensitif terhadap waktu tunggu pelanggan sebagai alasan bahwa  alasan bahwa  
pelanggan akan berpindah pada pembisnis lain dimana pun berada jpelanggan akan berpindah pada pembisnis lain dimana pun berada jika mereka ika mereka 
menunggu terlalu lama. Salah satu jalan untuk mempersingkat waktmenunggu terlalu lama. Salah satu jalan untuk mempersingkat waktu tunggu pelanggan u tunggu pelanggan 
adalah memiliki pelayan lebih dari satu pelayan. Antrian berikutadalah memiliki pelayan lebih dari satu pelayan. Antrian berikutnya akan kita nya akan kita 
pertimbangkan sebagai salah satu dimana ada 2 pelayan dengan stapertimbangkan sebagai salah satu dimana ada 2 pelayan dengan standar waktu tiba dan ndar waktu tiba dan 
waktu servicewaktu service..

Contoh 19 Contoh 19 ::
Ulangi soal pada contoh 17( waktu tiba setiap 3 menit, waktu melUlangi soal pada contoh 17( waktu tiba setiap 3 menit, waktu melayani setiap 4 menit) ayani setiap 4 menit) 
dengan 2 pelayan. Hitunglah ratadengan 2 pelayan. Hitunglah rata--rata waktu tunggu untuk pelanggan dan persentase rata waktu tunggu untuk pelanggan dan persentase 
waktu nganggur pelayan!waktu nganggur pelayan!
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RataRata--rata waktu tunggu = rata waktu tunggu = jumlah waktu tunggu jumlah waktu tunggu ==0/70/7 = 0= 0
banyak pelangganbanyak pelanggan

Persentase waktu nganggur = Persentase waktu nganggur = jumlah waktu nganggurjumlah waktu nganggur ×× 100 100 
Waktu melayani  Waktu melayani  banyak banyak 

pelayan pelayan 
= = 13/2213/22 ××100/2100/2 = 29,55%= 29,55%
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Jadi, seperti yang kamu harapakan, dengan 2 pelayan rataJadi, seperti yang kamu harapakan, dengan 2 pelayan rata--rata waktu tunggu rata waktu tunggu 
pelanggan turun dari 3 menit ke 0, tetapi waktu nganggur pelayanpelanggan turun dari 3 menit ke 0, tetapi waktu nganggur pelayan meningkat meningkat 
dari 0 ke 29%.dari 0 ke 29%.

Antrian berikut untuk mempertimbangkan satu dengan 2 pelayan danAntrian berikut untuk mempertimbangkan satu dengan 2 pelayan dan waktu waktu 
standar pelayanan tetapi dengan variabel waktu tiba( sebuah antrstandar pelayanan tetapi dengan variabel waktu tiba( sebuah antrian nonian non--
deterministic).deterministic).

Contoh 20Contoh 20
Gunakan antrian dari contoh 19(dua pelayan dan waktu melayani adGunakan antrian dari contoh 19(dua pelayan dan waktu melayani adalh 4 alh 4 
menit) tetapi dengan waktu kedatangan berikut ini : 9:01,  9:03,menit) tetapi dengan waktu kedatangan berikut ini : 9:01,  9:03, 9:08,  9:10,  9:08,  9:10,  
9:13,  9:19,  9:209:13,  9:19,  9:20
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RataRata--rata waktu tunggu = jumlah waktu tunggu   = rata waktu tunggu = jumlah waktu tunggu   = 0/70/7 = 0 = 0 
banyak pelangganbanyak pelanggan

Percentase waktu nganggur = Percentase waktu nganggur = jumlah waktu nganggurjumlah waktu nganggur ×× 100 100 
Waktu melayani                   banyak pelayan Waktu melayani                   banyak pelayan 

= = 19/24 19/24 ×× 100/24100/24 = 39,55%= 39,55%

Sekali lagi, dengan 2 pelayan pelanggan tidak mempunyai waktu tuSekali lagi, dengan 2 pelayan pelanggan tidak mempunyai waktu tunggu tapi percentase nggu tapi percentase 
waktu nganggur  setiap pelayan adalah 39,55%. Dalam situasi sepewaktu nganggur  setiap pelayan adalah 39,55%. Dalam situasi seperti ini, para rti ini, para 
pembisnis harus mempertimbangkan kebijaksanaan untuk memiliki 2 pembisnis harus mempertimbangkan kebijaksanaan untuk memiliki 2 pelayan dalam pelayan dalam 
jangka waktu yang lama.jangka waktu yang lama.
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LATIHAN 8C.2LATIHAN 8C.2
1. Ulangi pertanyaan no 1 contoh 8C.1( waktu melayani setiap 3 m1. Ulangi pertanyaan no 1 contoh 8C.1( waktu melayani setiap 3 menit; pelanggan tiba setiap 2 menit) dengan 2 teller enit; pelanggan tiba setiap 2 menit) dengan 2 teller 

yang melayani. Salin dan lengkapilah tabel di bawah ini untuk 10yang melayani. Salin dan lengkapilah tabel di bawah ini untuk 10 pelanggan pertama yang tiba!pelanggan pertama yang tiba!
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a. a. Hitunglah kembali rataHitunglah kembali rata--rata waktu tunggu untuk pelanggan!rata waktu tunggu untuk pelanggan!
b. b. Hitunglah persentase waktu nganggur pelayan untuk para teller!Hitunglah persentase waktu nganggur pelayan untuk para teller!
c. c. Buatlah plot antrian untuk antrian baru dalam sebuah grafik!Buatlah plot antrian untuk antrian baru dalam sebuah grafik!
d. d. Apakah anda berpikr bahwa mempekerjakan teller ke 2 adalah sebuaApakah anda berpikr bahwa mempekerjakan teller ke 2 adalah sebuah ide yang h ide yang 

bagus? bagus? 

(473)(473)



hogasaragih@wordpress.com

2. Sebuah toko eceran mengadakan obral dan ketika pintu dibuka p2. Sebuah toko eceran mengadakan obral dan ketika pintu dibuka pada pukul ada pukul 
08:30 am ada 6 pelanggan yang menunggu unutk dilayani. Para peke08:30 am ada 6 pelanggan yang menunggu unutk dilayani. Para pekerja rja 
toko tersebut , 2 sales asisten dan mereka memerlukan3 menit unttoko tersebut , 2 sales asisten dan mereka memerlukan3 menit untuk uk 
melayani setiap pelanggan. Pelanggan baru tiba setiap 4 menit semelayani setiap pelanggan. Pelanggan baru tiba setiap 4 menit setelah 8:30 telah 8:30 
am. Berapa lama sebelum pelanggan tiba dan tidak harus menunggu am. Berapa lama sebelum pelanggan tiba dan tidak harus menunggu untuk untuk 
dilayani?dilayani?
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3.3. Sebuah kantor pos di pinggiran kota mempunyai 2 Sebuah kantor pos di pinggiran kota mempunyai 2 
pembantu yang melayani dan merekan pembantu yang melayani dan merekan 
membutuhkan 2 menit untuk melayani setiap membutuhkan 2 menit untuk melayani setiap 
pelanggan.Waktu tiba pelanggan ditunjukan pada pelanggan.Waktu tiba pelanggan ditunjukan pada 
tabel berikut :tabel berikut :

a.Buatlah plot antrian dalam 
grarik!

b. Hitunglah rata‐rata waktu 
tunggu bagi pelanggan!

c. Hitunglah persentase waktu 
nganggur pelayan !

d. Apakah para pekerja kantor 
pos memiliki urutan yang benar 

untuk melayani? Jelaskan 
jawabanmu!
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4.4. Sebuah supermarket kecil mempunyai 2 orang kasir. Pada permulaaSebuah supermarket kecil mempunyai 2 orang kasir. Pada permulaan n 
hari(8:30) hanya 1 kasir yang beroperasi dan kasir tersebut hari(8:30) hanya 1 kasir yang beroperasi dan kasir tersebut 
membutuhkan 6 menit untuk melayani setiap pelanggan. Pelanggan tmembutuhkan 6 menit untuk melayani setiap pelanggan. Pelanggan tiba iba 
di tempat kasir menurut data berikut : di tempat kasir menurut data berikut : 
8:45,  8:47, 8:48,  8:49,  8:49,  8:52,  8:55,  8:59,  9:01,  9:8:45,  8:47, 8:48,  8:49,  8:49,  8:52,  8:55,  8:59,  9:01,  9:04.  Kasir 04.  Kasir 
yang keyang ke--2 hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk melayani setiap 2 hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk melayani setiap 
pelanggan :pelanggan :

a. a. Gambarlah sebuah grafik untuk menunjukan grafik antrian ini!Gambarlah sebuah grafik untuk menunjukan grafik antrian ini!
b. b. Hitunglah rataHitunglah rata--rata waktu tunggu pelanggan!rata waktu tunggu pelanggan!
c. c. Apakah kamu nerpikir bahwa ini adalah keputusan yang bagus untukApakah kamu nerpikir bahwa ini adalah keputusan yang bagus untuk

membuka kasir yang kemembuka kasir yang ke--2?2?
d. d. Berapa rataBerapa rata--rata waktu tunggu pelanggan jika kasir yang kerata waktu tunggu pelanggan jika kasir yang ke--2 tidak 2 tidak 

dibuka?dibuka?
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SIMULASI ANTRIAN NONSIMULASI ANTRIAN NON-- DETERMINISTICDETERMINISTIC

Antrian yang kita pertimbangkan sejauh ini menggunakan  alat Antrian yang kita pertimbangkan sejauh ini menggunakan  alat 
pembelajarn yang berguna tetapi hal tersebut buksnlsh tipe pembelajarn yang berguna tetapi hal tersebut buksnlsh tipe 
dari antrian. Tipe skenario untuk antrian adalah dimana dari antrian. Tipe skenario untuk antrian adalah dimana 
waktu tiba dan waktu melayani berbedawaktu tiba dan waktu melayani berbeda--beda dari beda dari 
pelanggan ke paelanggan yang lain.pelanggan ke paelanggan yang lain.

Untuk menirukan sebuah antrian nonUntuk menirukan sebuah antrian non--deterministic yang deterministic yang 
mempunyai variabel waktu tiba dan waktu melayani kita mempunyai variabel waktu tiba dan waktu melayani kita 
dapat menggunakan distribusi kemungkinan. Anggaplah  dapat menggunakan distribusi kemungkinan. Anggaplah  
waktu tiba setelah jam 09:00 am seperti tabel di samping :waktu tiba setelah jam 09:00 am seperti tabel di samping :

Kita dapat memberikan gambaran waktu tiba dalam distribusi Kita dapat memberikan gambaran waktu tiba dalam distribusi 
kemungkinan sperti di dalam tabel : kemungkinan sperti di dalam tabel : 
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Dalam kasus, 30%(3 dari 10)pelanggan tiba dalam Dalam kasus, 30%(3 dari 10)pelanggan tiba dalam 
1 menit, 40%(4 dari 10) pelanggan tiba dalam 2 1 menit, 40%(4 dari 10) pelanggan tiba dalam 2 
menit, dan 30% (3 dari 10) pelanggan tiba dalam 3 menit, dan 30% (3 dari 10) pelanggan tiba dalam 3 
menit. Ratamenit. Rata--rata waktu tiba adalah 2 menit. Kita rata waktu tiba adalah 2 menit. Kita 
dapat melakukan latihan yang sama dengan waktu dapat melakukan latihan yang sama dengan waktu 
melayani. Anggaplah waktu melayai sperti tabel melayani. Anggaplah waktu melayai sperti tabel 
disamping. disamping. 
Sekali lagi, kita dapat memberikan gambaran waktu Sekali lagi, kita dapat memberikan gambaran waktu 
melayani dalam tabel distribusi kemungkinan melayani dalam tabel distribusi kemungkinan 
berikut ini :berikut ini :
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Dalam kasus ini, 20% waktu melayani adalah satu menit, 30% adalhDalam kasus ini, 20% waktu melayani adalah satu menit, 30% adalh 2 menit, 20% adalah 3 menit, 20% 2 menit, 20% adalah 3 menit, 20% 
adalh 4 menit, dan 10% adalah 5 menit. Rataadalh 4 menit, dan 10% adalah 5 menit. Rata--rata waktu melayani adalah 2.7 menit.rata waktu melayani adalah 2.7 menit.

Dalam penyelesaian studi  kasus ini, kita dapat menentukan distrDalam penyelesaian studi  kasus ini, kita dapat menentukan distribusi yang mungkin untuk interval  untuk ibusi yang mungkin untuk interval  untuk 
waktu tiba dan waktu melayani, berdasarkan pada data yang aktualwaktu tiba dan waktu melayani, berdasarkan pada data yang aktual untuk parameter ini berakhir denag untuk parameter ini berakhir denag 
periode waktu yang diberikan(dalam kasus ini 20 menit).periode waktu yang diberikan(dalam kasus ini 20 menit).

Dalam banyak kasus adalah mungkin untuk perkembangan distribusi Dalam banyak kasus adalah mungkin untuk perkembangan distribusi kemungkinan dengan contoh populasi kemungkinan dengan contoh populasi 
yang besar.yang besar.

Apakah kamu pernah memperhatikan murid yagn berdiri tak jauh darApakah kamu pernah memperhatikan murid yagn berdiri tak jauh dari sebuah persimpangan dan i sebuah persimpangan dan 
dokumentasi dari waktu tiba mobil pada persimpangan? Informasi idokumentasi dari waktu tiba mobil pada persimpangan? Informasi ini digunakan untuk menentukan apakah ni digunakan untuk menentukan apakah 
lampu sangat dibutuhkan pada persimpangan, dan berapa lama lampulampu sangat dibutuhkan pada persimpangan, dan berapa lama lampu berubah untuk setiap arah?berubah untuk setiap arah?

Dalam kasus yang lain, mungkin sangat sulit untuk menentukan disDalam kasus yang lain, mungkin sangat sulit untuk menentukan distribusi kemungkinan untuk waktu itba tribusi kemungkinan untuk waktu itba 
dan waktu melayani. Dalam kasus ini, distribusi kemungkinan yangdan waktu melayani. Dalam kasus ini, distribusi kemungkinan yang simpel mungkin dapat diasumsikan, simpel mungkin dapat diasumsikan, 
sebagai contoh, semua waktu tiba yang layak dan waktu melayani ysebagai contoh, semua waktu tiba yang layak dan waktu melayani yang samaang sama--sama mungkin.sama mungkin.

Dalam tiap kasus, telah ditetapkan sebelumnya distribusi kemungkDalam tiap kasus, telah ditetapkan sebelumnya distribusi kemungkinan adalah yang tersedia, atau distribusi inan adalah yang tersedia, atau distribusi 
dapat diasumsikan, waktu kedatangan yang aktual dan waktu untuk dapat diasumsikan, waktu kedatangan yang aktual dan waktu untuk melayani, keduanya tidak diketahui. melayani, keduanya tidak diketahui. 
Untuk contoh, kita boleh mengukur waktu itba dan waktu melayani Untuk contoh, kita boleh mengukur waktu itba dan waktu melayani pada 10 tempat pemerikasaan(kasir) pada 10 tempat pemerikasaan(kasir) 
dalam satu hari, untuk menolong kita menghasilkan distribusi kemdalam satu hari, untuk menolong kita menghasilkan distribusi kemungkinan, tapi waktu aktual dari semua ungkinan, tapi waktu aktual dari semua 
kasir untuk hari lainnya tidak diketahui.kasir untuk hari lainnya tidak diketahui.
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Bagaimanapun juga, salah satu cara untuk kita untuk menirukan waBagaimanapun juga, salah satu cara untuk kita untuk menirukan waktu tiba ktu tiba yangyang aktual aktual 
dan waktu melayani yang aktual : menggunakan nomor acak. Hal inidan waktu melayani yang aktual : menggunakan nomor acak. Hal ini terhubung dengan  terhubung dengan  
kemungkinan distribusi untuk mengembangkan waktu tiba yang layakkemungkinan distribusi untuk mengembangkan waktu tiba yang layak dan waktu melayani dan waktu melayani 
untuk antrian ini.untuk antrian ini.

Ada beberapa cara untuk kita, untuk mengembangkan nomor acak, meAda beberapa cara untuk kita, untuk mengembangkan nomor acak, menggunakaan teknologi nggunakaan teknologi 
dan cara acak seperti sebuah koin dan sebuah dadu. Kita akan lihdan cara acak seperti sebuah koin dan sebuah dadu. Kita akan lihat beberapa, termasuk : at beberapa, termasuk : 
-- Metode JaringanMetode Jaringan
-- Distribusi Sama( biasanya dihasilkan dari nomor acak tabel pada Distribusi Sama( biasanya dihasilkan dari nomor acak tabel pada kalkulator anda).kalkulator anda).
-- Distribusi BinomialDistribusi Binomial
-- Distribusi Tidak SimetrisDistribusi Tidak Simetris

Distribusi lainnya dapat dipertimbangkan( bimodal, hypergeometriDistribusi lainnya dapat dipertimbangkan( bimodal, hypergeometri), tapi hak tersebut tidak ), tapi hak tersebut tidak 
didiskusikandidiskusikan di sini.di sini.

THE GRID METHOD

Metode ini digunakan untuk mengembangkan sebuah seri dari nomor acak
antara 2 nilai.

Setiap nomor mempunyai kesempatan yang sama( kemungkinan) ketika
muncul dan nomor dapat terjadi lebih dari sekali. Ini sering digunakan untuk 

mengembangkan waktu tiba. Untuk contoh, kita akan mensimulasikan
sebuah antrian untuk 12 menit.
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dengan ratadengan rata--rata waktu tiba 2 menit. Ini berarti bahwa waktu tiba dapat terjrata waktu tiba 2 menit. Ini berarti bahwa waktu tiba dapat terjadi kapanadi kapan--pun dari pun dari 
00--11 menit setelah pembukaan dan kita berharap akan ada 12  : 2 = 11 menit setelah pembukaan dan kita berharap akan ada 12  : 2 = 6 dalam waktu tiba dalam 6 dalam waktu tiba dalam 
keadaan ini. keadaan ini. 
Jaringan ini harus mulai dari memperhitungkan 12 nomor yang bereJaringan ini harus mulai dari memperhitungkan 12 nomor yang berebeda (0 beda (0 –– 11) sehingga 11) sehingga 
dapat dipilih di dalam sebuah jalan yang sama dapat dipilih di dalam sebuah jalan yang sama –– sama mungkin. Bagaimana kita melakuakn sama mungkin. Bagaimana kita melakuakn 
hal tersebut?hal tersebut?
Mari kita memilih sebuah koin dan sebuah dadu. Kita harus memiliMari kita memilih sebuah koin dan sebuah dadu. Kita harus memiliki 2 kemungkinan hasil ki 2 kemungkinan hasil 
untuk satu koin( H atau T) dan 6 kemungkinan dari dadu kita (1,2untuk satu koin( H atau T) dan 6 kemungkinan dari dadu kita (1,2,3,4,5,6).,3,4,5,6).
Jadi kemungkinan hasil dari sebuah koin dan sebuah dadu adalah 1Jadi kemungkinan hasil dari sebuah koin dan sebuah dadu adalah 12(H1, T1, H2, T2,...).2(H1, T1, H2, T2,...).
Ini dapat digambarkan didalam sebuah jaringan.Ini dapat digambarkan didalam sebuah jaringan.
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Kita mempunyai setiap nomordari 12 kemungkinan hasil dari 0 Kita mempunyai setiap nomordari 12 kemungkinan hasil dari 0 –– 11. 11. 
Dengan melemparkan koin dan menggelindingkan dadu kita menghasilDengan melemparkan koin dan menggelindingkan dadu kita menghasilkan kan 
sebuah waktu tiba untuk antrian kita. Untuk contoh, jika kita mesebuah waktu tiba untuk antrian kita. Untuk contoh, jika kita mendapat ndapat 
kepala(H) dan sebuah angka 4, kita lihat pada grid kita, dan kitkepala(H) dan sebuah angka 4, kita lihat pada grid kita, dan kita juga a juga 
melihat sebuah waktu antrian dari 9 menit. melihat sebuah waktu antrian dari 9 menit. 

Kita melakuKita melakukankan ini 5 kali lagi untuk menghasilkan waktu tiba untuk 6 ini 5 kali lagi untuk menghasilkan waktu tiba untuk 6 
pelanggan kita. Kita akan mempunyai urutan waktu tiba yang simpepelanggan kita. Kita akan mempunyai urutan waktu tiba yang simpel dan l dan 
menggunakannya untuk antrian kita.menggunakannya untuk antrian kita.
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PENGUSUTAN 2PENGUSUTAN 2

Lemparkan sebuah koin dan Lemparkan sebuah koin dan 
gelindingkan sebuah dadu 6 kali gelindingkan sebuah dadu 6 kali 
untuk mengahsilkan waktu tiba. untuk mengahsilkan waktu tiba. 
Andaikata dadu dan koin anda Andaikata dadu dan koin anda 
menunjukan T3, H2, H5, T6, T2, H2.menunjukan T3, H2, H5, T6, T2, H2.
Gunakan grid anda, ini berarti Gunakan grid anda, ini berarti 
menghasilkan waktu tiba acak yakni  menghasilkan waktu tiba acak yakni  
2, 7, 10, 5, 1, 7. 2, 7, 10, 5, 1, 7. 
Sekali kita mengurutkan waktu tiba, Sekali kita mengurutkan waktu tiba, 
kita memperoleh 1, 2, 5, 7, 7, 10.kita memperoleh 1, 2, 5, 7, 7, 10.
Ada waktu pada setiap kedatangan 6 Ada waktu pada setiap kedatangan 6 
pelanggan.pelanggan.
Sekarang kita dapat menghSekarang kita dapat menghaasilkan silkan 
sebuah plot untuk waktu kedatangan sebuah plot untuk waktu kedatangan 
seperti sebelumnya.seperti sebelumnya.
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Apa yang harus dilakukan :Apa yang harus dilakukan :

1.1. Ulangi operasi ini untuk menghasilkan 10 pasang waktu tiba yang Ulangi operasi ini untuk menghasilkan 10 pasang waktu tiba yang berbeda.berbeda.
22 .Hitunglah rata.Hitunglah rata--rata waktu tiba untuk setiap pasang.rata waktu tiba untuk setiap pasang.
3.3. Berapa beda rataBerapa beda rata--rata? Apa yang ratarata? Apa yang rata--rata katakan mengenai distribusi dari setiap pasang rata katakan mengenai distribusi dari setiap pasang 
waktu kedatangan?waktu kedatangan?
Catatan : Ketika menggunakan metode ini anda tidak harus untuk mCatatan : Ketika menggunakan metode ini anda tidak harus untuk mencari grid yang encari grid yang 
memberikan anda nomor yang tepat dari waktu yang anda butuhkan. memberikan anda nomor yang tepat dari waktu yang anda butuhkan. Untuk contoh, jika Untuk contoh, jika 
masalah sebelumnya dilihat dari sebuah antrian untuk 10 menit damasalah sebelumnya dilihat dari sebuah antrian untuk 10 menit daripada 12: bagaimana kita ripada 12: bagaimana kita 
mengahsilkan sebuah grid dari kasus kecil ini? Kita hanya perlu mengahsilkan sebuah grid dari kasus kecil ini? Kita hanya perlu membuat grid yang terbaik membuat grid yang terbaik 
yang bisa kita buat, buatlah supaya kita mempunyai cukup waktu, yang bisa kita buat, buatlah supaya kita mempunyai cukup waktu, dan tinggalkan beberapa dan tinggalkan beberapa 
yang kosong. Jika bagian kosong terjadi, kita abaikan dan lemparyang kosong. Jika bagian kosong terjadi, kita abaikan dan lemparkan dan gelindingkan koin kan dan gelindingkan koin 
dan dadu kita sekali lagi.dan dadu kita sekali lagi.

4.4. Mengapa kita harus menggunakan grid dengan kemungkian ekstra darMengapa kita harus menggunakan grid dengan kemungkian ekstra daripada grid yang tidak ipada grid yang tidak 
mempunyai bagian kosong?mempunyai bagian kosong?

5.5. Anggaplah antrian dengan waktu 10 menit lamanya. Mengahsilkan grAnggaplah antrian dengan waktu 10 menit lamanya. Mengahsilkan grid untuk antrian ini dan id untuk antrian ini dan 
buat 10 antrian yang berbeda. Berapa banyak waktu tiba yang kau buat 10 antrian yang berbeda. Berapa banyak waktu tiba yang kau harapkan(jika rataharapkan(jika rata--rata rata 
antriannya adalah masih 2 menit)/antriannya adalah masih 2 menit)/

6.6. Bagaimana bisa anda menghasilkan sebuah antrisn untuk :Bagaimana bisa anda menghasilkan sebuah antrisn untuk :
a. 14 menit                            b.20 menit               a. 14 menit                            b.20 menit               c.36 menitc.36 menit
Petunjuk : Anda bisa menggunakan sepasang dari 6 sisi dadu untukPetunjuk : Anda bisa menggunakan sepasang dari 6 sisi dadu untuk menghsailkan menghsailkan hari dalam hari dalam 
sebulansebulan. . 
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KESERAGAMAN DISTRIBUSIKESERAGAMAN DISTRIBUSI
IniIni merupakanmerupakan caracara meliputimeliputi pelemparanpelemparan satusatu bola bola dadudadu dandan angkaangka yangyang
dihasilkandihasilkan..

JikaJika dadudadu tersebuttersebut memilikimemiliki permukaanpermukaan berjumlahberjumlah nn kemudiankemudian hasilhasil angkanyaangkanya
akanakan berkisarberkisar antaraantara 1 1 dandan nn dengandengan nilainilai ratarata--rata rata 

KetikaKetika semuasemua dadudadu kitakita mempunyaimempunyai permukaanpermukaan dengandengan angkaangka--angkaangka genapgenap
(4, 6, 8, 10, 12, (4, 6, 8, 10, 12, atauatau 20) 20) nilainilai ratarata--ratanyaratanya memilikimemiliki sedikitsedikit kesukarankesukaran..
Kita Kita dapatdapat menghitungmenghitung iniini dengandengan mengabaikanmengabaikan angkaangka tertinggitertinggi padapada dadudadu
ketikaketika angkaangka tersebuttersebut munculmuncul. . UntukUntuk contohcontoh, , jikajika kitakita mengocokmengocok 8 8 sisisisi dadudadu
tersebuttersebut dandan kitakita mengabaikanmengabaikan sisisisi keke--8 8 tersebuttersebut dandan kitakita akanakan mendapatkanmendapatkan
kumpulankumpulan angkaangka antaraantara 1 1 dandan 7  yang 7  yang memilikimemiliki nilainilai ratarata--rata rata teoritisteoritis

DenganDengan caracara iniini angkaangka--angkaangka tersebuttersebut munculmuncul dengandengan ‘‘keseragamankeseragaman’’ distribusidistribusi
atauatau dengandengan kemungkinankemungkinan yang yang samasama. . TipeTipe distribusidistribusi yang yang samasama akanakan
dihasilkandihasilkan jikajika kitakita menggunakanmenggunakan random number table random number table atauatau random numberrandom number
generator generator didi kalkulatorkalkulator kitakita..
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DISTRIBUSI BINOMIALDISTRIBUSI BINOMIAL
PelemparanPelemparan beberapabeberapa koinkoin dandan catatancatatan angkaangka padapada bagianbagian depandepan dandan
belakangbelakang yang yang dihasilkandihasilkan..

JikaJika jumlahjumlah koinkoin bernilaibernilai nn dilemparkandilemparkan kemudiankemudian hasilhasil angkanyaangkanya didi antaraantara 00
dandan nn dengandengan nilainilai ratarata--ratarata

Jadi jika kita ingin waktu rataJadi jika kita ingin waktu rata--rata 3, kita harus melempar 6 koin. rata 3, kita harus melempar 6 koin. 

HasilHasil--hasilnya di sini tidak memiki kemungkinan yang sama; hasilnya di sini tidak memiki kemungkinan yang sama; nilainilai
tengahnyatengahnya paling paling seringsering terjaditerjadi dandan nilainilai akhirnyaakhirnya (0 (0 dandan nn) paling) paling
sedikitsedikit terjaditerjadi jumlahjumlah kemungkinannyakemungkinannya sepertiseperti yang yang ditunjukkanditunjukkan padapada
grafikgrafik. . 

Kita Kita jugajuga dapatdapat menggunakanmenggunakan dadudadu dandan jumlahjumlah kemungkinannyakemungkinannya atauatau
ketepatannyaketepatannya..
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DISTRIBUSI TIDAK SIMETRIS DISTRIBUSI TIDAK SIMETRIS 
MENGGUNAKAN RUNMENGGUNAKAN RUN

LENGTHSLENGTHS
Cara Cara iniini digunakandigunakan dengandengan ideide berikutberikut. . JikaJika kitakita melemparmelempar sebuahsebuah koinkoin yangyang
menghasilkanmenghasilkan seriseri padapada bagianbagian depandepan dandan bagaianbagaian belakangbelakang..

IniIni dapatdapat digunakandigunakan untukuntuk menghasilkanmenghasilkan interval interval waktuwaktu dengandengan
memperkirakanmemperkirakan lemparanlemparan yang yang menggambarkanmenggambarkan apaapa yang yang terjaditerjadi padapada menitmenit
terakhirterakhir, , dengandengan bagianbagian depandepan menunjukkanmenunjukkan interval yang interval yang telahtelah berakhirberakhir dandan
bagianbagian belakangnyabelakangnya menunjukkanmenunjukkan tidaktidak adanyaadanya interval.interval.

SelainSelain jalanjalan yang yang dipikirkandipikirkan ituitu adalahadalah padapada saatsaat menitmenit terakhirterakhir kitakita melemparmelempar
koinkoin dandan menjawabmenjawab pertanyaaanpertanyaaan ““ApakahApakah waktuwaktu intervalnyaintervalnya telahtelah berakhirberakhir??””
dengandengan bagianbagian belakangbelakang yang yang mempunyaimempunyai artiarti ‘‘tidaktidak’’ dandan bagianbagian depandepan
mempunyaimempunyai artiarti ‘‘iyaiya’’..

KarenaKarena kemungkinankemungkinan padapada bagianbagian depandepan adalahadalah ,interval ,interval waktuwaktu ratarata--ratanyaratanya
meningkatmeningkat dengandengan caracara iniini harusharus menjadimenjadi 2 2 menitmenit..



hogasaragih@wordpress.com

ContohContoh::

ContohContoh iniini menunjukkanmenunjukkan bagaimanabagaimana masingmasing--masingmasing lemparanlemparan datangdatang padapada
menitmenit terakhirterakhir..
JikaJika nilainilai padapada bagianbagian depandepan yaituyaitu interval interval 
padapada waktuwaktu terakhirterakhir, , kitakita memajukanmemajukan urutanurutan
interval interval waktuwaktu yang yang ditunjukkanditunjukkan didi sinisini..
IniIni dapatdapat menjadimenjadi salahsalah satusatu daridari waktuwaktu
pelayananpelayanan atauatau antaraantara waktuwaktu datangnyadatangnya. . 
JikaJika kitakita menggambarmenggambar grafikgrafik dengandengan
banyakbanyak waktuwaktu ituitu akanakan terlihatterlihat satusatu didi sinisini, , 
didi manamana waktuwaktu pendekpendek seringsering terjaditerjadi dandan waktuwaktu panjangpanjang sedikitsedikit dandan
kemungkinannyakemungkinannya sedikitsedikit..
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INVESTIGASI 3INVESTIGASI 3
AdaAda 3 3 distribusidistribusi (uniform, binomial, skewed) (uniform, binomial, skewed) dapatdapat diujidiuji dengandengan
menggunakanmenggunakan paketpaket simulasisimulasi. . GunakanGunakan paketpaket simulasisimulasi, , dandan lihatlihat
masalahmasalah didi bawahbawah iniini..

ApaApa yang yang dilakukandilakukan::
1.1. MulaiMulai dengandengan nn = 1, = 1, naikkannaikkan nn menjadimenjadi 2000 2000 untukuntuk melihatmelihat bagaimanabagaimana

masingmasing--masingmasing perbedaanperbedaan distribusidistribusi..
2.2. GunakanGunakan nilainilai nn = 1000, = 1000, ubahlahubahlah tipetipe distribusinyadistribusinya..
3.3. UntukUntuk masingmasing--masingmasing masalahmasalah yang yang kamukamu lihatlihat padapada nomornomor 1 1 dandan 2 2 

perkirakanperkirakan nilainilai ratarata--rata rata daridari masingmasing--masingmasing distribusidistribusi. . DapatkahDapatkah kamukamu
melihatmelihat perubahannyaperubahannya??

4.4. BagaimanaBagaimana pendapatpendapat kamukamu mengenaimengenai variasivariasi iniini berhubunganberhubungan belakangbelakang
dengandengan apaapa yang yang kamukamu kemukakankemukakan ketikaketika menggunakanmenggunakan distribusidistribusi iniini
untukuntuk menghasilkanmenghasilkan nonnon--deterministic queue?deterministic queue?
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DISKUSIDISKUSI
KetikaKetika menggunakanmenggunakan metodemetode grid, grid, kamikami menghasilkanmenghasilkan waktuwaktu tibatiba
secarasecara sembarangsembarang dandan kemudiankemudian mengurutkannyamengurutkannya. . DenganDengan
menggunakanmenggunakan metodemetode lain, lain, kamikami menghasilkanmenghasilkan intervalnyaintervalnya. . DiDi sinisini
dapatdapat digunakandigunakan simulasisimulasi interval interval pelayananpelayanan atauatau merekamereka dapatdapat

menggunakanmenggunakan interval interval tibanyatibanya. . WaktuWaktu tibanyatibanya dapatdapat kemudiankemudian barubaru
menjadimenjadi jumlahjumlah interval interval tibanyatibanya..

UntukUntuk contohcontoh, , pertimbangkanpertimbangkan contohcontoh distribusidistribusi skewed, skewed, waktuwaktu tibatiba menjadimenjadi: : 
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ContohContoh 2121
GunakanGunakan didi bawahbawah iniini, table , table distribusidistribusi yang yang mungkinmungkin untukuntuk waktuwaktu tibatiba dandan
waktuwaktu pelayananpelayanan dandan teknologiteknologi untukuntuk simulasisimulasi antrianantrian didi sebuahsebuah tokotoko
eceraneceran untukuntuk 10 10 menitmenit pertamapertama pelangganpelanggan. . 

aa GambarkanGambarkan antrianantrian padapada table,table,
Asumsikan di sini hanya ada satu pelayan dan toko buka pada jam Asumsikan di sini hanya ada satu pelayan dan toko buka pada jam 9.00.9.00.

bb Hitung:Hitung: i   ratai   rata--rata waktu tunggu untuk pelangganrata waktu tunggu untuk pelanggan
ii  persentase waktu nganggur pelayan.ii  persentase waktu nganggur pelayan.

cc Berikan komentar layanan yang diberika oleh toko eceran tersebutBerikan komentar layanan yang diberika oleh toko eceran tersebut..
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WaktuWaktu tibatiba diberikandiberikan angkaangka--angkaangka random random dalamdalam proposiproposi kemungkinankemungkinan
merekamereka::

0 0 –– 1919 menggambarkan waktu tiba pada menit pertamamenggambarkan waktu tiba pada menit pertama (kemungkinan 0.2)(kemungkinan 0.2)
20 20 –– 49   menggambarkan waktu tiba pada menit kedua49   menggambarkan waktu tiba pada menit kedua (kemungkinan 0.3)(kemungkinan 0.3)
50 50 –– 59   menggambarkan waktu tiba pada menit ketiga59   menggambarkan waktu tiba pada menit ketiga (kemungkinan 0.1)(kemungkinan 0.1)
60 60 –– 89   menggambarkan waktu tiba pada menit keempat89   menggambarkan waktu tiba pada menit keempat (kemungkinan 0.3)(kemungkinan 0.3)
90 90 –– 99   menggambarkan waktu tiba pada menit kelima99   menggambarkan waktu tiba pada menit kelima (kemungkinan 0.1)(kemungkinan 0.1)

Gunakan kalkulator atau tabel random numbers untuk menseleksi 10Gunakan kalkulator atau tabel random numbers untuk menseleksi 10 angkaangka
random tersebut untuk menggambarkan waktu tibanya. Untuk contoh,random tersebut untuk menggambarkan waktu tibanya. Untuk contoh,
diperkirakan 10 angka diseleksi dari tabel random numbers: 46, 1diperkirakan 10 angka diseleksi dari tabel random numbers: 46, 19, 44, 32,9, 44, 32,
54, 37, 14, 11, 36, 85. Mengapa kita melakukan penyeleksian 10 a54, 37, 14, 11, 36, 85. Mengapa kita melakukan penyeleksian 10 angkangka
tersebut?tersebut?

Waktu tiba (dalam nilai minimum) diperkirakan angkaWaktu tiba (dalam nilai minimum) diperkirakan angka--angkanya: 2, 1, 2, 2,angkanya: 2, 1, 2, 2,
3, 2, 1, 1, 2, 43, 2, 1, 1, 2, 4

Jadi pelanggan pertama tiba setelah dua menit, dan pelanggan kedJadi pelanggan pertama tiba setelah dua menit, dan pelanggan kedua tibaua tiba
satu menit atau pelanggan pertama, dst.satu menit atau pelanggan pertama, dst.
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Waktu pelayanan juga diberikan random numbers dalam proporsiWaktu pelayanan juga diberikan random numbers dalam proporsi
kemungkinan mereka:kemungkinan mereka:

0 0 –– 29 29 menggambarkan waktu pelayanan pada menit pertamamenggambarkan waktu pelayanan pada menit pertama (kemungkinan 0.3)(kemungkinan 0.3)
30 30 –– 39  menggambarkan waktu pelayanan pada menit kedua39  menggambarkan waktu pelayanan pada menit kedua (kemungkinan 0.1)(kemungkinan 0.1)
40 40 –– 49  menggambarkan waktu pelayanan pada menit ketiga49  menggambarkan waktu pelayanan pada menit ketiga (kemungkinan 0.1)(kemungkinan 0.1)
50 50 –– 69  menggambarkan waktu pelayanan pada menit keempat 69  menggambarkan waktu pelayanan pada menit keempat (kemungkinan 0.2)(kemungkinan 0.2)
70 70 –– 99  menggambarkan waktu pelayanan pada menit kelima99  menggambarkan waktu pelayanan pada menit kelima (kemungkinan 0.3)(kemungkinan 0.3)

Gunakan kalkulator atau tabel random numbers untuk menseleksi 10Gunakan kalkulator atau tabel random numbers untuk menseleksi 10 angkaangka
random tersebut untuk menggambarkan waktu pelayanan. Untuk contorandom tersebut untuk menggambarkan waktu pelayanan. Untuk contoh,h,
diperkirakan 10 angka diseleksi dari tabel random numbers: 74, 5diperkirakan 10 angka diseleksi dari tabel random numbers: 74, 53, 41, 84,3, 41, 84,
04, 52, 83, 34, 51, 56.04, 52, 83, 34, 51, 56.

Waktu pelayanan (dalam nilai minimum) diperkirakan angkaWaktu pelayanan (dalam nilai minimum) diperkirakan angka--angkanya: 5,angkanya: 5,
4, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 4, 44, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 4, 4

Jadi pelanggan pertama mendapatkan waktu lima menit, pelanggan kJadi pelanggan pertama mendapatkan waktu lima menit, pelanggan keduaedua
mendapatkan waktu empat menit, pelanggan ketiga mmendapatkan wakmendapatkan waktu empat menit, pelanggan ketiga mmendapatkan waktutu
tiga menit, dst.tiga menit, dst.
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Kesimpulan Kesimpulan 

a.a.
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b. b. 

c.c. Dalam situasi seperti ini, waktu pelayanan cukup panjang sepertiDalam situasi seperti ini, waktu pelayanan cukup panjang seperti
waktu perjalannnya dan ratawaktu perjalannnya dan rata--rata waktu tunggu pada menit rata waktu tunggu pada menit 
yang kesembilan tidaklah bagus untuk bisnis. Pelanggan merasa yang kesembilan tidaklah bagus untuk bisnis. Pelanggan merasa 
jengkel lalu meninggalkan tempat itu. Pelayanjengkel lalu meninggalkan tempat itu. Pelayan--pelayannya pelayannya 
memiliki sedikit waktu nganggurmemiliki sedikit waktu nganggur (5.13%) karena pelanggan(5.13%) karena pelanggan--
pelanggannya lebih banyak dari pada satu orang pelayan yang pelanggannya lebih banyak dari pada satu orang pelayan yang 
dapat mengatasinya.dapat mengatasinya.
Dalam situasi seperti ini, dapat diambil kebijaksanaan untuk Dalam situasi seperti ini, dapat diambil kebijaksanaan untuk 
pembisnis untuk menggunakan pelayan yang kedua.pembisnis untuk menggunakan pelayan yang kedua.
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INVESTIGASI 4INVESTIGASI 4

Apa yang dilakukan:Apa yang dilakukan:

1  1  Alur antrian yang dihasilkanAlur antrian yang dihasilkan ada di ada di Contoh 21 Contoh 21 pada grafik.pada grafik.
a  a  Tentukan rataTentukan rata--rata waktu tunggu dari grafikrata waktu tunggu dari grafik
b  b  Tentukan persentase waktu nganggur.Tentukan persentase waktu nganggur.
c  c  Bagaimana efisiensi dari antrian ini?Bagaimana efisiensi dari antrian ini?
d  d  Pilihlah salah satu bagaimana cara menemukan yang paling   Pilihlah salah satu bagaimana cara menemukan yang paling   

gampang untuk mengerti dangampang untuk mengerti dan menggunakanmenggunakan, , dengandengan tabeltabel atauatau
grafikgrafik??

2  2  GunakanGunakan didi bawahbawah iniini teknikteknik bersamabersama--samasama dengandengan teknologiteknologi yang yang tepattepat
untukuntuk menghasilkanmenghasilkan angkaangka--angkaangka random random untukuntuk antrianantrian didi ContohContoh 2121..
a  a  metodemetode gridgrid
b  b  distribusidistribusi normalnormal
c  c  distribusi binomialdistribusi binomial
d  d  distribusi skeweddistribusi skewed
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Diskusikan mengenai teknologi apa yang akan kamu pilih dan Diskusikan mengenai teknologi apa yang akan kamu pilih dan 
bagaimana kamu menggunakannya untuk menghasilkan angkabagaimana kamu menggunakannya untuk menghasilkan angka--angkaangka
random.random.

Gunakan empat kumpulan angkaGunakan empat kumpulan angka--angka random, tentukan rataangka random, tentukan rata--ratarata
waktu tunggu dan persentase waktu nganggur untuk masingwaktu tunggu dan persentase waktu nganggur untuk masing--masingmasing
masalah. masalah. BagaimanaBagaimana dengandengan perbedaannyaperbedaannya? ? ApaApa yang yang kamukamu pikirkanpikirkan
tentangtentang iniini? ? JikaJika kamukamu mengembangkanmengembangkan sepuluhsepuluh perbedaanperbedaan angkaangka--
angkaangka random random untukuntuk masingmasing--masingmasing keempatkeempat teknisteknis tersebuttersebut,,
bagaimanabagaimana pendapatmupendapatmu mengenaimengenai hasilhasil yang yang berubahberubah??
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ContohContoh 2222
UlangiUlangi ContohContoh 2121, , waktuwaktu iniini gunakangunakan duadua pelayanpelayan..
aa

bb
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cc PelayanPelayan keduakedua dengandengan nyatanyata telahtelah memberikanmemberikan pengaruhpengaruh yang yang baikbaik untukuntuk
waktuwaktu tunggutunggu sehinggasehingga merekamereka mengurangimengurangi waktuwaktu daridari sembilansembilan menitmenit
menjadimenjadi 0.6 0.6 menitmenit (36 (36 detikdetik). ). BagaimanaBagaimana pun, pun, persentasepersentase waktuwaktu nganggurnganggur
meningkatmeningkat daridari 5.13% 5.13% menjadimenjadi 18%.18%.
PerhatikanPerhatikan keputusannyakeputusannya berapaberapa banyakbanyak pelayananpelayanan untukuntuk mengoperasikanmengoperasikan
turunnyaturunnya penjualanpenjualan antaraantara pelangganpelanggan--pelangganpelanggan’’ waktuwaktu tunggutunggu dandan pelayanpelayan--
pelayanpelayan’’ waktuwaktu nganggurnganggur..
BegituBegitu banyakbanyak waktuwaktu tunggutunggu untukuntuk pelangganpelanggan--pelangganpelanggan, , parapara pembisnispembisnis akanakan
memilikimemiliki risikorisiko kehilangankehilangan pelangganpelanggan--pelangganpelanggan, , terlaluterlalu banyakbanyak waktuwaktu
nganggurnganggur pun pun bagibagi pelayanpelayan--pelayanpelayan, , parapara pembisnispembisnis akanakan memilikimemiliki risikorisiko tidaktidak
mempunyaimempunyai keuntungankeuntungan..
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INVESTIGASI 5INVESTIGASI 5
SebuahSebuah stasiunstasiun parkirparkir perkotaanperkotaan mempunyaimempunyai duadua kasirkasir padapada
jalurjalur keluarkeluar. . SelamaSelama tengahtengah harihari kasirkasir--kasirkasir tersebuttersebut telahtelah
menemukanmenemukan data data bahwabahwa, rata, rata--rata, rata, sebuahsebuah mobilmobil
meninggalkanmeninggalkan stasiunstasiun setiapsetiap 1.5 1.5 menitmenit dandan kasirkasir--kasirnyakasirnya

menghabiskanmenghabiskan ratarata--rata rata waktuwaktu 3 3 menitmenit untukuntuk
prosesproses pembayaranpembayaran untukuntuk masingmasing--masingmasing pengendarapengendara..

ApaApa yang yang dilakukandilakukan??
1.1. UntukUntuk beberapabeberapa antrianantrian, , pelangganpelanggan--pelangganpelanggan meninggalkanmeninggalkan

antrianantrian jikajika merekamereka memilikimemiliki waktuwaktu tunggutunggu yang yang sangatsangat lama. lama. 
ApaApa yang yang terjaditerjadi didi sinisini??

2.2. UntukUntuk ratarata--rata, rata, berapaberapa banyakbanyak mobilmobil yang yang seharusnyaseharusnya datangdatang
padapada kasirkasir selamaselama waktuwaktu 30 30 menitmenit dandan ((untukuntuk ratarata--rata) rata) berapaberapa
banyakbanyak mobilmobil, , kasirkasir dapatdapat memberikanmemberikan pelayananpelayanan padapada waktuwaktu
iniini? ? BagaimanaBagaimana pendapatmupendapatmu tentangtentang efisienefisien antrianantrian iniini??

3.3. BagaimanaBagaimana dengandengan apaapa yang yang kamukamu pikirkanpikirkan mengenaimengenai panjangpanjang
antrianantrian yang yang akanakan berubahberubah setiapsetiap harinyaharinya??

selamaselama pagipagi harihari dandan jam jam sibuksibuk sore sore harihari
waktuwaktu tengahtengah harihari yang yang tidaktidak ramairamai??
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4.4. SimulasiSimulasi problem problem antrianantrian iniini lebihlebih daridari periodeperiode 30 30 menitmenit, , gunakangunakan metodemetode
nonnon--deterministic.deterministic.
PertamaPertama--tama tama waktuwaktu tibatiba dandan waktuwaktu pelayananpelayanan telahtelah dihasilkandihasilkan. Baca          . Baca          
secarasecara hatihati--hatihati dandan pertimbangkanpertimbangkan garisgaris besarbesar alternatifalternatif didi bawahbawah iniini. . 
PertimbangkanPertimbangkan dandan bandingkanbandingkan untukuntuk duadua metodemetode padapada masingmasing--masingmasing
masalahmasalah ((waktuwaktu tibatiba dandan waktuwaktu pelayananpelayanan). ). KamuKamu akanakan pertimbangkanpertimbangkan
bagaimanabagaimana baiknyabaiknya masingmasing--masingmasing metodemetode akanakan model model apaapa yang yang terjaditerjadi
dalamdalam kenyataannyakenyataannya..

WaktuWaktu tibatiba –– kamukamu dapatdapat::
(1) (1) GunakanGunakan sepasangsepasang dadudadu dandan sebuahsebuah jaringanjaringan untukuntuk menghasilkanmenghasilkan kumpulankumpulan

waktuwaktu--waktuwaktu mobilmobil--mobilmobil tibatiba didi kasirkasir selamaselama setengahsetengah jam. jam. HitunglahHitunglah ratarata--
rata rata intervalinterval waktuwaktu tibanyatibanya. . oror (2) (2) GunakanGunakan tigatiga enamenam –– permukaanpermukaan dadudadu
untukuntuk menghasilkanmenghasilkan intervalinterval waktuwaktu tibanyatibanya dengandengan melemparkanmelemparkan dadudadu--
dadudadu tersebuttersebut secarasecara bersamaanbersamaan dandan hitunghitung jumlahjumlah angkaangka ganjilganjil yang yang 
munculmuncul –– iniini akanakan memberikanmemberikan kamukamu sebuahsebuah angkaangka bilanganbilangan bulatbulat antaraantara 0 0 
dandan 3 (3 (dengandengan ratarata--rata theoretical 1.5). rata theoretical 1.5). GunakanGunakan angkaangka--angkanyaangkanya untukuntuk
menemukanmenemukan waktuwaktu tibanyatibanya untukuntuk masingmasing--masingmasing urutanurutan mobilmobil. . HitunglahHitunglah
ratarata--rata interval rata interval waktuwaktu tibanyatibanya..

WaktupelayananWaktupelayanan ––kamukamu dapatdapat
((1) 1) GunakanGunakan satusatu buahbuah dadudadu untukuntuk menghasilkanmenghasilkan kumpulankumpulan waktuwaktu--waktuwaktu

pelayananpelayanan untukuntuk mobilmobil--mobilmobil yang yang meninggalkanmeninggalkan stasiunstasiun dlamdlam simulasisimulasi
kamukamu dengandengan memilihmemilih duadua angkaangka dalamdalam dadudadu yang yang menunjukkanmenunjukkan waktuwaktu
pelayananpelayanan berakhirberakhir. . HitunglahHitunglah ratrat--rat rat waktuwaktu pelayananpelayanan untukuntuk data data kamukamu. . oror
(2) (2) KocoklahKocoklah satusatu buahbuah dadudadu dandan dandan catatcatat angkaangka--angkaangka yang yang munculmuncul ––
abaikanlahabaikanlah semuasemua angkaangka enamenam. . IniIni akanakan memberikanmemberikan kamukamu kumpulankumpulan
angkaangka daridari 1 1 sampaisampai 5 (5 (dengandengan ratarata--rata theoretical 3) rata theoretical 3) untukuntuk waktuwaktu--waktuwaktu
pelayananpelayanan. . HitungHitung ratarata--rata rata waktuwaktu pelayananpelayanan..



hogasaragih@wordpress.com

5.5. SekarangSekarang pilihlahpilihlah satusatu metodemetode untukuntuk waktuwaktu tibanyatibanya dandan satusatu untukuntuk
waktuwaktu pelayananpelayanan hasilhasil daridari data yang data yang ditentukanditentukan untukuntuk simulasisimulasi
kamukamu..

6.6. GambarkanGambarkan grafikgrafik mengenaimengenai simulasisimulasi antrianantrian kamukamu dandan tunjukkantunjukkan
hubungannyahubungannya secarasecara terperinciterperinci..

7.7. UlangiUlangi simulasinyasimulasinya gunakangunakan duadua metodemetode lainnyalainnya untukuntuk waktuwaktu tibatiba
dandan waktuwaktu pelayananpelayanan dandan gambarkangambarkan grafiknyagrafiknya..

8.8. AnalisaAnalisa keduakedua grafikgrafik kamukamu untukuntuk waktuwaktu tunggunyatunggunya yang lama, yang lama, 
antrianantrian panjangpanjang, , jumlahjumlah waktuwaktu nganggurnganggur dandan apaapa sajasaja yang yang kamukamu
pikirpikir ituitu pentingpenting. Dari . Dari informasiinformasi diskusidiskusi efisiensiefisiensi antrianantrian yang yang 
dihasilkandihasilkan didi simulasisimulasi iniini. . BandingkanBandingkan duadua simulaisimulai dandan diskusikandiskusikan
keefektivitasankeefektivitasan metodemetode yang yang kamukamu gunakangunakan untukuntuk menghasilkanmenghasilkan
data yang data yang dibutuhkandibutuhkan..
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LATIHAN 8C.3LATIHAN 8C.3
1.1. WaktuWaktu tibatiba pelangganpelanggan dandan waktuwaktu pelayananpelayanan oleholeh asistenasisten sales sales didi sebuahsebuah

tokotoko eceraneceran kecilkecil telahtelah direkamdirekam dandan digunakandigunakan untukuntuk membuatmembuat distribusidistribusi
kemungkinannyakemungkinannya::

a  a  HitungHitung ratarata--rata rata waktuwaktu tibatiba dandan ratarata--rata rata waktuwaktu pelayananpelayanan..
b  b  Apa kemungkinannya:Apa kemungkinannya:

i   i   pelanggan tiba 5 menit sendiripelanggan tiba 5 menit sendiri
ii  ii  waktu pelayanan selama 5 menit waktu pelayanan selama 5 menit 
iii iii waktu pelayanan kurang dari 5 menitwaktu pelayanan kurang dari 5 menit
iv iv pelangganpelanggan--pelanggan tiba lebih dari 3 menit sendiripelanggan tiba lebih dari 3 menit sendiri

c  c  Berapa banyak menurut pendapatmu dari dua puluh pelanggan Berapa banyak menurut pendapatmu dari dua puluh pelanggan 
pertama mendapatkanpertama mendapatkan waktu pelayanan kurang dari empat menit?waktu pelayanan kurang dari empat menit?

d  d  Berapa banyak menurut pendapatmu dari dua puluh pelanggan Berapa banyak menurut pendapatmu dari dua puluh pelanggan 
pertama tiba dalampertama tiba dalam jangka waktu empat menit?jangka waktu empat menit?
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2.2. Berikan daerah yang cocok dari nomor acak dari kemungkinan Berikan daerah yang cocok dari nomor acak dari kemungkinan 
distribusi di bawah ini.distribusi di bawah ini.
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4.4. SebuahSebuah distribusidistribusi mungkinmungkin waktuwaktu tibatiba ditunjukkanditunjukkan padapada tabeltabel. . RandonmRandonm
numbers numbers didi bawahbawah iniini ditentukanditentukan daridari simulasisimulasi waktuwaktu tibatiba sepuluhsepuluh pelangganpelanggan
pertamapertama..

32, 45, 77, 21, 06, 93, 66, 47, 29, 1632, 45, 77, 21, 06, 93, 66, 47, 29, 16
BerapaBerapa waktuwaktu tibatiba untukuntuk masingmasing--masingmasing pelangganpelanggan??
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4.4. SeorangSeorang mekanikamekanika mendapataknmendapatakn pekerjaanpekerjaan reparasireparasi, rata, rata--rata, rata, 
setiapsetiap 3 3 harihari. . DiambilnyaDiambilnya 3 3 harihari ((waktuwaktu reparasireparasi) ) untukuntuk membawamembawa
pekerjaanpekerjaan reparasireparasi. . SimulasiSimulasi situasisituasi didi bengkelnyabengkelnya selamaselama 30 30 harihari
gunakangunakan::

a  a  metodemetode gridgrid
b  b  distribusidistribusi normal normal dengandengan menggunakanmenggunakan perlengkapanperlengkapan yangyang

tepattepat
c  c  distribusidistribusi normal normal dengandengan menggunakanmenggunakan teknologiteknologi

UntukUntuk masingmasing--masingmasing simulasisimulasi kamukamu harusharus::
i    i    tunjukkan bagaimana kamu menemukan tibanya kamutunjukkan bagaimana kamu menemukan tibanya kamu
ii   ii   gambarkangambarkan grafikgrafik yang yang menunjukkanmenunjukkan waktuwaktu tibatiba dandan

interval interval pelayanannyapelayanannya
iii   iii   AnalisaAnalisa antrianantrian dengandengan melihatmelihat::

waktuwaktu ratarata--rata rata antaraantara pelangganpelanggan--pelangganpelanggan
ratarata--rata rata waktuwaktu tunggutunggu
efisiensiefisiensi semuanyasemuanya
jumlahjumlah pelangganpelanggan yang yang menunggumenunggu
waktuwaktu nganggurnganggur
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5.5. AmbilAmbil bengkelbengkel yang yang samasama sepertiseperti pertanyaanpertanyaan 44 tetapitetapi dengandengan waktuwaktu
pelayananpelayanan yang yang memilkimemilki ratarata--rata rata selamaselama tigatiga harihari ((perbaikanperbaikan tidaktidak
lama). lama). PilihlahPilihlah satusatu kumpulankumpulan waktuwaktu--waktuwaktu tibatiba yang yang kamukamu hasilkanhasilkan
padapada pertanyaanpertanyaan 44 dandan gunakangunakan ituitu untukuntuk masingmasing--masingmasing bagianbagian daridari
pertanyaanpertanyaan iniini. . KumpulanKumpulan waktuwaktu--waktuwaktu pelayananpelayanan gunakangunakan 4b 4b dandan
4c 4c ((secarasecara terpisahterpisah) ) padapada simulasisimulasi antrianantrian..

a   a   TunjukkanTunjukkan bagaimanabagaimana kamukamu menemukanmenemukan waktuwaktu pelayananpelayanan..
b   b   AnalisaAnalisa antrianantrian sepertiseperti pertanyaanpertanyaan 44..
c    c    GambarkanGambarkan grafikgrafik..

6.6. GunakanGunakan distribusidistribusi mungkinmungkin didi bawahbawah iniini dandan angkaangka--angkaangka acakacak untukuntuk
simulasisimulasi kelakuankelakuan sepuluhsepuluh pelangganpelanggan pertamapertama padapada antrianantrian. . SiapkanSiapkan
sebuahsebuah tabeltabel untukuntuk tampilantampilan antrianantrian dandan aluralur antrianantrian padapada grafikgrafik..
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PERCOBAAN SECARA SEMBARANGANPERCOBAAN SECARA SEMBARANGAN
DiDi sinisini banyakbanyak situasisituasi didi manamana kitakita dapatdapat memeriksamemeriksa apakahapakah
kemungkinankemungkinan kalkulasikalkulasi theoretical theoretical cocokcocok dengandengan observasiobservasi
praktekpraktek kitakita..

BerikutBerikut iniini pertanyaanpertanyaan--pertanyaanpertanyaan dapatdapat menjadimenjadi ujianujian::
ApakahApakah anakanak--anakanak lebihlebih sukasuka menjadimenjadi seorangseorang lakilaki--lakilaki daridari
padapada perempuanperempuan ((atauatau sebaliknyasebaliknya)?)?
TerdapatTerdapat tigatiga anakanak keluargakeluarga, , bagaimanabagaimana kombinasikombinasi lakilaki--lakilaki
dandan perempuanperempuan sepertiseperti pendapatmupendapatmu??
DalamDalam KompetisiKompetisi MatematikaMatematika Australia, Australia, apakahapakah jawabanjawaban benarbenar
sebuahsebuah suratsurat sungguhsungguh acakacak atauatau apakahapakah menurutmenurut polapola??
ApakahApakah perlengkapanperlengkapan particular particular rendomisingrendomising digunakandigunakan dalamdalam
sebuahsebuah simulasisimulasi atauatau permainanpermainan menunjukkanmenunjukkan sebuahsebuah caracara
random random secarasecara benarbenar??
ApakahApakah dasardasar namanama pertamapertama memberikanmemberikan beberapabeberapa beberapabeberapa
indikasiindikasi mengenaimengenai jenisjenis kelaminkelamin seseorangseseorang sepertiseperti apaapa??
ApakahApakah benarbenar bahwabahwa seorangseorang priapria mempunyaimempunyai kesadarankesadaran
yang yang besarbesar tentangtentang kerengganankerengganan daridari padapada perempuanperempuan??
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TerdapatTerdapat tigatiga test test acakacak yang yang akanakan kamukamu
pertimbangkanpertimbangkan diantaranyadiantaranya::

Test 1Test 1: : Test Test frekuensifrekuensi relatifrelatif didi manamana frekuensifrekuensi relatifrelatif
sample sample besarbesar dengandengan cukupcukup akanakan menggambarkanmenggambarkan kemungkinankemungkinan
theoretical (theoretical (sebuahsebuah prioritasprioritas) ) dandan relative frequencies over yang relative frequencies over yang 
kumpulankumpulan datanyadatanya menggambarkanmenggambarkan pembagianpembagian yang yang berlebihanberlebihan
daridari data.data.

Test 2Test 2: : Test pokerTest poker, , dimanadimana kitakita contohcontoh group group dalamdalam 5 5 dandan
bandingkanbandingkan frekuensifrekuensi group group dengandengan nilainilai binomial theoretical. binomial theoretical. 

Test 3Test 3:  :  Test runsTest runs, , dimanadimana kitakita mencarimencari hasilhasil faktafakta--faktafakta larilari
dandan membandingkanmembandingkan ratarata--rata rata jarakjarak larilari dengandengan pendapatpendapat angkaangka
theoretically calculated runs.theoretically calculated runs.
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PertimbangkanPertimbangkan masalahmasalah didi bawahbawah iniini::
Scott Scott mengujimenguji pemberitahuanpemberitahuan kelahirankelahiran daridari korankoran harinyaharinya dandan rekamanrekaman BB
untukuntuk anakanak lakilaki--lakilaki dandan G G untukuntuk anakanak perempuanperempuan sampaisampai diadia memperolehmemperoleh
caracara barubaru sebanyaksebanyak 240 240 untukuntuk mengetahuimengetahui jenisjenis kelaminkelamin anakanak yang yang akanakan
lahirlahir..

BagaimanaBagaimana hasilhasil acaknyaacaknya??
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Test 1Test 1: (: (Test Test FrekuensiFrekuensi RelativeRelative))
JikaJika kitakita menganggapmenganggap Pr(boyPr(boy) = ) = Pr(girlPr(girl) = , ) = , kitakita berpendapatberpendapat 120 120 anakanak lakilaki--
lakilaki dandan 120 120 anakanak perempuanperempuan
((IngatIngat:: DugaanDugaan = = npnp = 240 x = 120)= 240 x = 120)

UntukUntuk 240 240 caracara, , terdapatterdapat 123 B123 B’’s     s     dandan 117 G117 G’’ss
51.25%       51.25%       48.75%48.75%

PertimbangkanPertimbangkan sekarangsekarang dikatakandikatakan barisbaris 3, 5 3, 5 dandan 7 (7 (pilihpilih acakacak. . BagaimanaBagaimana?)?)
UntukUntuk 90 90 caracara, , terdapatterdapat 49 B49 B’’s      s      dandan 41 G41 G’’ss

54.4%        54.4%        45.6%45.6%
PertimbangkanPertimbangkan sekarangsekarang dikatakandikatakan kolomkolom 3 3 dandan 5 (5 (pilihpilih acakacak. . BagaimanaBagaimana??

UntukUntuk 80 80 caracara, , terdapatterdapat 49 B49 B’’s      s      dandan 31 G31 G’’ss
61.25%       61.25%       38.75%38.75%

SebuahSebuah permulaanpermulaan nyatanyata agakagak baikbaik daridari 51.25% 51.25% dandan 48.75% 48.75% memberikanmemberikan
keraguankeraguan padapada data data sembarangansembarangan..
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Test 2:Test 2: (Poker Test)(Poker Test)
Group data Group data padapada blokblok 5 (5 (siapsiap diselesaikandiselesaikan). ). SebuahSebuah diagram diagram pohonpohon dapatdapat
menentukanmenentukan kemungkinankemungkinan yang yang munculmuncul daridari lima lima blokblok tersebuttersebut..
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Perhatikan bahwa        1 dari 32 hasil yang mungkin adalah 5 laPerhatikan bahwa        1 dari 32 hasil yang mungkin adalah 5 lakiki--laki dan tidak ada perempuanlaki dan tidak ada perempuan
5 dari 32 hasil yang mungkin adalah 4 la5 dari 32 hasil yang mungkin adalah 4 lakiki--laki dan 1 perempuanlaki dan 1 perempuan

10 dari 32 hasil yang mungkin adalah 3 laki10 dari 32 hasil yang mungkin adalah 3 laki--laki dan 2 permpuanlaki dan 2 permpuan
10 dari 32 hasil yang mungkin adalah 2 laki10 dari 32 hasil yang mungkin adalah 2 laki--laki dan 3 perempuanlaki dan 3 perempuan

5 dari 32 hasil yang mungkin adalah 1 laki5 dari 32 hasil yang mungkin adalah 1 laki--laki dan 4 perempuanlaki dan 4 perempuan
1 dari 32 hasil yang mungkin adalah tidak ada laki1 dari 32 hasil yang mungkin adalah tidak ada laki--laki dan 5 perempuanlaki dan 5 perempuan
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GrafikGrafik PerbandingannyaPerbandingannya adalahadalah

Kita tidak mengharapkan teori dan hasil observasi sama. Walaupun, keduanya memiliki keadaan 
yang sama. 
Pertanyaan yang akan membangun, “Apakah variasi antara teori dan hasil observasi dapat 
mengubah atau apakah variasi yang sesungguhnya yang hasil originalnya tidak acak?
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The Runs TestThe Runs Test

Dari tes lari, kita menguji lari dari, katakanlah, lakiDari tes lari, kita menguji lari dari, katakanlah, laki--laki(B).laki(B).
Pada dua baris pertama, kita memiliki:Pada dua baris pertama, kita memiliki:

GBGGB  BGBBG  BBBBG  BGBGB  GGBGB  GGBGB  BBBBB  BBGBB  GGBBG  GBGGB  BGBBG  BBBBG  BGBGB  GGBGB  GGBGB  BBBBB  BBGBB  GGBBG  GBBBG     GBBBG     
GBGGG  GBGGB   GGBGGGBGGG  GBGGB   GGBGG

Lari dari B adalah 1,2,2,4,1,1,1,1,8,2,2,3,1,1,1,1 sangat jauh.Lari dari B adalah 1,2,2,4,1,1,1,1,8,2,2,3,1,1,1,1 sangat jauh.
Perhatikan bahwa Perhatikan bahwa runsruns adalah rangkaian terbesar dari data berurutan yang diedintifikaadalah rangkaian terbesar dari data berurutan yang diedintifikasisi
Bagian dari Bagian dari theory of runstheory of runs adalah:adalah:
Pada kumpulan dari n data, dimana kemungkinan dari fakta adalah Pada kumpulan dari n data, dimana kemungkinan dari fakta adalah katakanlah B, adalah p (dan tipe katakanlah B, adalah p (dan tipe 

yang lain adalah 1yang lain adalah 1--p) kemudian:p) kemudian:
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Sekarang runs of B dapat diringkaskan pada tabSekarang runs of B dapat diringkaskan pada tabelel berikut.berikut.

Rata-rata panjang run adalah 1.95 sangat menutup kepada teori dari panjang run dari laki-laki (B) 
dari 2 dan angka dari runs of B adalah 63, adalah sangat bertentangan dari angka harapan, 60.
Jadi, runs tes sangat cepat dalam menyelesaikan persoalan dengan data yang acak.
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LatihanLatihan 8 D8 D

1   Menurut Julia, jenis kelamin dari bayi yang lahir pada sebua1   Menurut Julia, jenis kelamin dari bayi yang lahir pada sebuah rumah sakit h rumah sakit 
local sepanjang akhir minggu adalah:local sepanjang akhir minggu adalah:

a)   Apakah kemungkinan ini akan terjadi sepanjang 20 ka)   Apakah kemungkinan ini akan terjadi sepanjang 20 kelahiran?elahiran?
b)   Dapatkah urutan ini benarb)   Dapatkah urutan ini benar--benar terjadi?benar terjadi?
c)   Apakah anda curiga bahwa Julia menyusun data ini?c)   Apakah anda curiga bahwa Julia menyusun data ini?
d)   Analisa keacakan dari susunan dengan menggunakan  d)   Analisa keacakan dari susunan dengan menggunakan  

i. run test          ii.  Poker testi. run test          ii.  Poker test
e)    Laporkan penemuan anda dari de)    Laporkan penemuan anda dari d
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LatihanLatihan 8D8D

2    Josh yakin bahwa tidak ada pola ketika kendaraan bermotor b2    Josh yakin bahwa tidak ada pola ketika kendaraan bermotor belok kiri atau elok kiri atau 
kanan pada lampu lalu lintas di perempatan utama. Dia meneliti mkanan pada lampu lalu lintas di perempatan utama. Dia meneliti mobil saat obil saat 
berbelok di lampu lalu lintas tersebut dan hasilnya dituliskan dberbelok di lampu lalu lintas tersebut dan hasilnya dituliskan dengan L engan L 
adalah ketika mobil belok kiri dan R ketika belok kanan:adalah ketika mobil belok kiri dan R ketika belok kanan:

a)    Salin dan lengkapi: menurut teori Josh, Pr(L)=   dan Pra)    Salin dan lengkapi: menurut teori Josh, Pr(L)=   dan Pr(R)= (R)= 
b)    Analisa data menggunakan runs test.b)    Analisa data menggunakan runs test.
c)    Analisa data tersebut menggunakan poker test. Jangan c)    Analisa data tersebut menggunakan poker test. Jangan lupa grafik lupa grafik 

harapannya dan hasil observasi.harapannya dan hasil observasi.
d)   Komentari apakah anda berpikir bahwa keyakinan Josh sad)   Komentari apakah anda berpikir bahwa keyakinan Josh sahh
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LatihanLatihan 8D8D

3   3   Mandy yakin bahwa kematian adalah adil dan ia ingin menggunakan Mandy yakin bahwa kematian adalah adil dan ia ingin menggunakan tes poker tes poker 
Untuk mengecek keyainannya. Kematian berulang 200 kali dan hasilUntuk mengecek keyainannya. Kematian berulang 200 kali dan hasilnya terlihat  Di bawah ini. nya terlihat  Di bawah ini. 
Enam Enam yang terlihayang terlihat t adalah 6 dan 6 yang bukan adalah Xadalah 6 dan 6 yang bukan adalah X

6XXXX    XXXXX    XXXXX    XXXXX   X6XXX   XXXXX  X6XXX   6XXXX    XXXXX    XXXXX    XXXXX   X6XXX   XXXXX  X6XXX   
6X6XX    XX6XX     XXX6X      6X6XX    XX6X6XX    XX6XX     XXX6X      6X6XX    XX6XX   X66XX    XXX6X6XX   X66XX    XXX6X
XXXXX   XXXX6     XXXXX     6XXXX   6XXXXXXXXX   XXXX6     XXXXX     6XXXX   6XXXX XXXXX   XXXXXXXXXX   XXXXX
XXXX6   XXXXX     66XXX       XXX6X   X6XXXXX6   XXXXX     66XXX       XXX6X   X6XXX   XXXXX   XXXX6XX   XXXXX   XXXX6
XXXXXXXXXX X6XXX      XXXX        6XXXX   XXXXX   66XXX    6XXX6X6XXX      XXXX        6XXXX   XXXXX   66XXX    6XXX6

XXXXX  XXXXX      6XXX6       XX6XX   X6XXXXXXX  XXXXX      6XXX6       XX6XX   X6XXXX
o   o   Salin dan lengkapi : Menurut teori Mandi, Pr (6) = Salin dan lengkapi : Menurut teori Mandi, Pr (6) = dan Pr (X) =dan Pr (X) =
o   o   Gunakan catatan pada halaman 485 atau kalkulator grafik untuk meGunakan catatan pada halaman 485 atau kalkulator grafik untuk menemukan        nemukan        

Pr ( lima 6 )Pr ( lima 6 )
Pr ( empat 6 dan X )Pr ( empat 6 dan X )
Pr ( tiga 6 dan 2X )Pr ( tiga 6 dan 2X )
Pr ( dua 6 dan 3X)Pr ( dua 6 dan 3X)
Pr ( 6 dan 4X )Pr ( 6 dan 4X )
Pr ( 5 X )Pr ( 5 X )
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LatihanLatihan 8D8D
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LatihanLatihan 8D8D

4.   a)   4.   a)   Buatlah kumpulan dari 400 digit random dari kalkulatormuBuatlah kumpulan dari 400 digit random dari kalkulatormu
b)  b)  Gunakan tes frekuensi relative untuk mengecek secara acak 3 digiGunakan tes frekuensi relative untuk mengecek secara acak 3 digit. Peringatan:t. Peringatan:

tentukan frekuensi relative dengan 400 sampel dan kemudian disebtentukan frekuensi relative dengan 400 sampel dan kemudian disebut 3 bagianut 3 bagian
daridari sampelsampel ituitu..

c)  c)  Gunakan poker tes untuk mengecek secara acak dari 3 digit. JangaGunakan poker tes untuk mengecek secara acak dari 3 digit. Jangan lupa grafikn lupa grafik
perbandingannyaperbandingannya

d)  d)  Gunakan tes runs untuk mengecek secara acak 3 digit.  Gunakan tes runs untuk mengecek secara acak 3 digit.  

5       5       
a)a) Buatlah sekumpulan dari 200 digit data acak dari panggilan seoraBuatlah sekumpulan dari 200 digit data acak dari panggilan seorang teman kepadamu secara ng teman kepadamu secara 

cepat dari kepalanya.cepat dari kepalanya.
b)b) Gunakan tes frekuensi relative untuk mengecek keacakan dari angkGunakan tes frekuensi relative untuk mengecek keacakan dari angka yang anda pilih. a yang anda pilih. 

Perhatian : tentukaPerhatian : tentukann frekuensi relative dari 200 sampel dan kemudian disebut tiga bafrekuensi relative dari 200 sampel dan kemudian disebut tiga bagian dari gian dari 
sampel itu.sampel itu.

c)c) Gunakan tes poker untuk ,Gunakan tes poker untuk ,mmengecek keacakan dari angka. Jangan lupa grafik perbandingan.engecek keacakan dari angka. Jangan lupa grafik perbandingan.
d)d) Gunakan tes runs untuk mengecek keacakan dari angka tersebut.  Gunakan tes runs untuk mengecek keacakan dari angka tersebut.  
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INVESTIGASI 6     INVESTIGASI 6     KompetisiKompetisi MatematikaMatematika

Klik pada ikon untuk mengunjungi simulasi dari persamaan ciri koKlik pada ikon untuk mengunjungi simulasi dari persamaan ciri kompetisi matematika mpetisi matematika 
pada kompetisi matematika di Australiapada kompetisi matematika di Australia

Sangat penting untuk membaca file yang dapat membantu kita mengeSangat penting untuk membaca file yang dapat membantu kita mengerti apakah simulasi rti apakah simulasi 
adalah tentang semua.adalah tentang semua.

Ingatlah bahwa kompetisi ini adalah pilihan gandaIngatlah bahwa kompetisi ini adalah pilihan ganda
Apakah yang kita lakukan:Apakah yang kita lakukan:
1     Hasil tes mungkin diluar 150 jika1     Hasil tes mungkin diluar 150 jika

a)a) Program memilih secara acak jawaban andaProgram memilih secara acak jawaban anda
b)b) Anda memilih semua jawaban sebagai keinginan yang acakAnda memilih semua jawaban sebagai keinginan yang acak
c)c) Anda menggunakan semua B atau beberapa pola dari pilihan anda.Anda menggunakan semua B atau beberapa pola dari pilihan anda.

2    Tulislah beberapa kesimpulan. Ingat bahwa engkau harus mela2    Tulislah beberapa kesimpulan. Ingat bahwa engkau harus melakukan masingkukan masing--
masing simulasi beberapa kali jika beberapa kesimpulan sudah sahmasing simulasi beberapa kali jika beberapa kesimpulan sudah sah..
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INVESTIGASI 7    INVESTIGASI 7    MesinMesin Poker Poker 

Klik icon untuk memainkan sebuah tipical mesin poker. Tabel pembKlik icon untuk memainkan sebuah tipical mesin poker. Tabel pembayaran dari bayaran dari ayaran dari bayaran dari 
kombinasikombinasi variasi harga ditampilkan. Permainan ini dapat dimainkan satu devariasi harga ditampilkan. Permainan ini dapat dimainkan satu demi satu dengan mi satu dengan 
sangat cepat. Pilihannya adalah milikmu. Masing masing line berhsangat cepat. Pilihannya adalah milikmu. Masing masing line berharga $1 untuk main.arga $1 untuk main.

Engkau dapat bermain sendiri untuk lima line dari mesin dan masiEngkau dapat bermain sendiri untuk lima line dari mesin dan masingng--masing waktu kamu masing waktu kamu 
diberikan $1000 untuk memulainya. Mesin ini telah dirancang untudiberikan $1000 untuk memulainya. Mesin ini telah dirancang untuk membayar padar ratak membayar padar rata--
rata 9 sen dari masingrata 9 sen dari masing--masing $1 untuk pengguna. Sisa 10 sen dibuat sebagai keuntungan masing $1 untuk pengguna. Sisa 10 sen dibuat sebagai keuntungan dari dari 
pemilik dan sebagai pajak untuk dibayar kepada pemerintah.pemilik dan sebagai pajak untuk dibayar kepada pemerintah.

Apa yang dilakukanApa yang dilakukan::
1)1) Mainkan game dengan pelan untuk mengetahui bagaimana mesin bekerMainkan game dengan pelan untuk mengetahui bagaimana mesin bekerja.ja.
2)2) Mainkan game dengan cepat untuk melihat bagaimana putaran it menMainkan game dengan cepat untuk melihat bagaimana putaran it mengambil agar uang anda gambil agar uang anda 

hilang.hilang.
3)3) Mengapa anda selalu kehilangan semua uang anda jika anda mengulaMengapa anda selalu kehilangan semua uang anda jika anda mengulangi bermain game.ngi bermain game.
4)4) Temukan bagaimana mesin beroperasi seperti ini dan bagaimana proTemukan bagaimana mesin beroperasi seperti ini dan bagaimana probabilitas dialokasikan babilitas dialokasikan 

untuk variasi kombinasi hasiluntuk variasi kombinasi hasil
5)5) Bagaimana keacakan dari hasil dari mesin ini diujiBagaimana keacakan dari hasil dari mesin ini diuji
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Review Review 

1      Tabel berikut menyajikan data dari tabrakan mobil yang fa1      Tabel berikut menyajikan data dari tabrakan mobil yang fatal dalam seminggu dan tipe tal dalam seminggu dan tipe 
tipe tabrakan pada tahun 2000  tipe tabrakan pada tahun 2000  

a)a) Berapa persen tabrakan fatal terjadi dalam seminggu?Berapa persen tabrakan fatal terjadi dalam seminggu?
b)b) Jika tabrakan fatal terjadi pada malam hari, Apakah memungkinkanJika tabrakan fatal terjadi pada malam hari, Apakah memungkinkan bahwa itu menjadi bahwa itu menjadi 

tabrakan satu kendaraan?tabrakan satu kendaraan?
c)c) Jika tabrakan fatal adalah lebih dari satu kendaraan, apakah adaJika tabrakan fatal adalah lebih dari satu kendaraan, apakah ada kemungkinan tabrakan kemungkinan tabrakan 

terjadi pada malam hari? terjadi pada malam hari? 
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Review Review 

2       Berat dari 100 pawpaws yang matang dari sebuah perkebuna2       Berat dari 100 pawpaws yang matang dari sebuah perkebunan ditimbang dan datanyan ditimbang dan datanya
dimasukkan dalam kelas interval seperti yang terlihat pdimasukkan dalam kelas interval seperti yang terlihat pada taada tabelbel..
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Review Review 

3      Mengguanakan tabel kehidupan penduduk Australia, Australi3      Mengguanakan tabel kehidupan penduduk Australia, Australia 2000 untuk menghitunga 2000 untuk menghitung
a  Berapa banyak perempuan diharapkan hidup pada usia70 tahun daa  Berapa banyak perempuan diharapkan hidup pada usia70 tahun dari 10000 ri 10000 
b  Harapan hidup dari wanita yang masih hidup pada usia 70 tahunb  Harapan hidup dari wanita yang masih hidup pada usia 70 tahun
c  Kemungkinan pria masih hidup pada usia 50 tahunc  Kemungkinan pria masih hidup pada usia 50 tahun
d  Kemungkinan dari wanita yang telah mencapai 40 tahun masih hid  Kemungkinan dari wanita yang telah mencapai 40 tahun masih hidup sampai dup sampai 

80 tahun.80 tahun.
e  Kemungkinan dari pria yang telah mencapai 40 tahun meninggal e  Kemungkinan dari pria yang telah mencapai 40 tahun meninggal sebelum sebelum 

berumur 70 tahunberumur 70 tahun
4      Seorang pria berumur 35 tahun ingin mengasuransikan lagi 4      Seorang pria berumur 35 tahun ingin mengasuransikan lagi kematiannya untuk 15 kematiannya untuk 15 

tahun    tahun    
Memperoleh $200000. Berapa premi awal yang harus dibayaMemperoleh $200000. Berapa premi awal yang harus dibayar jika perusahaan asuransi r jika perusahaan asuransi 
mengharapkan memperoleh keuntungan awal $150mengharapkan memperoleh keuntungan awal $150

5      Sebuah tas berisi 5 pualam merah, 5 pualam biru, dan 1 pu5      Sebuah tas berisi 5 pualam merah, 5 pualam biru, dan 1 pualam merah muda. Satu dari alam merah muda. Satu dari 
pualam diambil secara acak dari tas. Jika yang diambil adalah mepualam diambil secara acak dari tas. Jika yang diambil adalah merah maka $5 rah maka $5 
dimenangkan, jika biru maka $10 dan jika pink maka $50.dimenangkan, jika biru maka $10 dan jika pink maka $50.

a. Berapa harapan kembalia. Berapa harapan kembali
b. Bagaimana harapan kembali digambarkanb. Bagaimana harapan kembali digambarkan
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Review Review 

8.      Hitunglah jumlah pemenang dari pelanggan di tempat taruh8.      Hitunglah jumlah pemenang dari pelanggan di tempat taruhan darian dari
$ 10 dari 5:1 dan kuda menang$ 10 dari 5:1 dan kuda menang
$ 20 di atas 5:1 dan kuda menang$ 20 di atas 5:1 dan kuda menang

9.      Apa maksudnya jika dikatakan 9.      Apa maksudnya jika dikatakan 
Dua kejadian bebasDua kejadian bebas
Kondisional probabilitasKondisional probabilitas

10.    Dua penembak Adrianne dan Peta menembak pada target secar10.    Dua penembak Adrianne dan Peta menembak pada target secara serentak. a serentak. 
Adrianne mempunyai 60 % peluang mengenainya sedangkan PeAdrianne mempunyai 60 % peluang mengenainya sedangkan Peta 70%ta 70%

a)a) Gambarlah diagram pohon dari situasi dan tentukan kemungkinan daGambarlah diagram pohon dari situasi dan tentukan kemungkinan dari cabangri cabang--
cabangnyacabangnya

b)b) Jelaskan kemungkinan dariJelaskan kemungkinan dari
Tembakan keduanya mengenai sasaranTembakan keduanya mengenai sasaran
Tembakan keduanya tidak mengenai sasaranTembakan keduanya tidak mengenai sasaran
Hanya satu dari mereka yang mengenai sasaranHanya satu dari mereka yang mengenai sasaran



hogasaragih@wordpress.com

Review Review 

11.  Dari pengalaman masa lalu Roger Sinclair tahu bahwa dia mem11.  Dari pengalaman masa lalu Roger Sinclair tahu bahwa dia memiliki 35 % peluang untuk iliki 35 % peluang untuk 
menang pada pertandingan golf jika hujan dan 70 % jika tidak hujmenang pada pertandingan golf jika hujan dan 70 % jika tidak hujan. Diberikan bahwa an. Diberikan bahwa 
42 % pertandingan golf berlangsung saat hujan 42 % pertandingan golf berlangsung saat hujan 

a)a) Buatlah diagram pohon dari situasi ini dan tentukan kemungkinan Buatlah diagram pohon dari situasi ini dan tentukan kemungkinan cabangcabang--
cabngnya cabngnya 

b)b) Hitunglah kemungkinan dari:Hitunglah kemungkinan dari:
Roger akan menang pada pertandingan golf berikutnya.Roger akan menang pada pertandingan golf berikutnya.
Kemarin hujan dan Roger menang pada pertandingan tersebutKemarin hujan dan Roger menang pada pertandingan tersebut

12    Di sebuah pabrik ada 3 operator yaitu Colin, David, dan Ed12    Di sebuah pabrik ada 3 operator yaitu Colin, David, dan Eddie bekerja secara die bekerja secara 
berkelompok pada sebuah mesin yang membuat panelberkelompok pada sebuah mesin yang membuat panel--panel mobil.   Perbandingan yang           panel mobil.   Perbandingan yang           

diproduksi oleh 3 operator itu adalah 30 %, 36 %, dan 34%.  Dan diproduksi oleh 3 operator itu adalah 30 %, 36 %, dan 34%.  Dan persentase yang tidak persentase yang tidak 
sempurna  berturutsempurna  berturut--turut adalah 0.8 %, 1.2 % dan 1.1 %. Sebuah panel dipilih secaraturut adalah 0.8 %, 1.2 % dan 1.1 %. Sebuah panel dipilih secara
acak. Tentukan kemungkinan dariacak. Tentukan kemungkinan dari

a)a) BerturutBerturut--turut diberikan yang dibuat oeh David.turut diberikan yang dibuat oeh David.
b)b) BerturutBerturut--turut.turut.
c)c) Dibuat oleh David diberikan bahwa yang dibuat berturutDibuat oleh David diberikan bahwa yang dibuat berturut--turut.turut.
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PertanyaanPertanyaan tentangtentang antrianantrian
13    Di sebuah ATM ada 7 orang menunggu pada sebuah lajur ketik13    Di sebuah ATM ada 7 orang menunggu pada sebuah lajur ketika mesin kembali bekerja kerusakan sepanjang waktu a mesin kembali bekerja kerusakan sepanjang waktu 

sibuk pada hari itu. Seorang pelanggan baru sedang tiba, diatas sibuk pada hari itu. Seorang pelanggan baru sedang tiba, diatas ratarata--rata, setiap menit.rata, setiap menit.
a)a) Jika rataJika rata--rata waktu untuk melayani seorang pelanggan adalah 2 menit. Berirata waktu untuk melayani seorang pelanggan adalah 2 menit. Berikan komentar dari efisiensi dari antrian kan komentar dari efisiensi dari antrian 

tersebuttersebut
b)b) Apa kemungkinan yang akan terjadi (dalam kehidupan nyata)Apa kemungkinan yang akan terjadi (dalam kehidupan nyata)
c)c) Gambarlah grafik dari 15 menit pertama dari situasi itu antrian Gambarlah grafik dari 15 menit pertama dari situasi itu antrian ini dan jelaskan gambar ituini dan jelaskan gambar itu
d)d) Buatlah grafik baru untuk menunjukkan apa yang akan terjadi jikaBuatlah grafik baru untuk menunjukkan apa yang akan terjadi jika di sana adadi sana ada

a)a) dua ATMdua ATM
b)b) tiga ATM pada situasi yang sama. Jelaskan apakah masingtiga ATM pada situasi yang sama. Jelaskan apakah masing-- masing satu menunjukkanmasing satu menunjukkan

e)e) Berapa banyak mesin akan anda anjurkan yang akan dipasang oleBerapa banyak mesin akan anda anjurkan yang akan dipasang oleh bank tersebut? Beriakan alasan jawaban h bank tersebut? Beriakan alasan jawaban anda.anda.
1414 Luci setiap hari menyediakan makan siang untuk para karyawan padLuci setiap hari menyediakan makan siang untuk para karyawan pada beberapa perusahaan rumah tangga local. Rataa beberapa perusahaan rumah tangga local. Rata--

rata waktu melayani masingrata waktu melayani masing--masing konsumen adalah 4 menit. Pada waktu makan siang, orangmasing konsumen adalah 4 menit. Pada waktu makan siang, orang--orang memasuki took orang memasuki took 
dua tiap 3 menit. Masingdua tiap 3 menit. Masing-- konsumen penting. Jika mereka harus menunggu lebih dari 5 menitkonsumen penting. Jika mereka harus menunggu lebih dari 5 menit untuk dilayani, dan untuk dilayani, dan 
mereka akan datang dan pergi tiap saat. Pada saat itu Luci hanyamereka akan datang dan pergi tiap saat. Pada saat itu Luci hanya mempunyai 1 karyawan di tokonya.                               mempunyai 1 karyawan di tokonya.                               

a)a) Komentari harapan dari kegiatan Luci sehariKomentari harapan dari kegiatan Luci sehari--hari dengan susunannya.hari dengan susunannya.
b)b) Gambarkan grafik dan komentari hasilnya. Berapa persen dari konsGambarkan grafik dan komentari hasilnya. Berapa persen dari konsumennya yang pergi ke tempat lain.umennya yang pergi ke tempat lain.
c)c) Berapa banyak pelayan yang harus dia miliki di tokonya pada saatBerapa banyak pelayan yang harus dia miliki di tokonya pada saat makan siang? Mengapa?makan siang? Mengapa?
d)d) Buatlah grafik baru untuk menunjukkan apa yang terjadi setelah rBuatlah grafik baru untuk menunjukkan apa yang terjadi setelah rekomendasi anda. Berapa persen waktu menganggur ekomendasi anda. Berapa persen waktu menganggur 

pelayan di sana?pelayan di sana?
e)e) Strategi apa yang paling tepat diambil oleh Luci untuk meningkatStrategi apa yang paling tepat diambil oleh Luci untuk meningkatkan efisiensi kerja di tokonya? Jelaskan argumen anda kan efisiensi kerja di tokonya? Jelaskan argumen anda 

dengan matematikadengan matematika
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15.   15.   Data di bawah ini dicatat dala ruang tunggu dari dokter ahli bedData di bawah ini dicatat dala ruang tunggu dari dokter ahli bedah dimana pernyataan ah dimana pernyataan 
dibuat dengan interval 10 menit. Data ini diambil dari jam 10:00dibuat dengan interval 10 menit. Data ini diambil dari jam 10:00 pagi hingga 12:00 pagi hingga 12:00 
siang. Anda dapat memperkirakan tiba tepat waktu sesuai pernyatasiang. Anda dapat memperkirakan tiba tepat waktu sesuai pernyataanya.anya.

a)a) Tentukan waktu rataTentukan waktu rata--rata servis dan komentari dengan teori efisiensi dari antrian inrata servis dan komentari dengan teori efisiensi dari antrian ini.i.
b)b) Gambarlah grafik untuk menunjukkan apa yang terjadi. DeskripsikaGambarlah grafik untuk menunjukkan apa yang terjadi. Deskripsikan situasi ini dengan katan situasi ini dengan kata--

kata anda sendiri,gunakan petunjuk dari grafik yang telah anda bkata anda sendiri,gunakan petunjuk dari grafik yang telah anda buat.uat.
c)c) Tunjukkan dua perbedaan yang terjadi di klinik yang dapat dilakuTunjukkan dua perbedaan yang terjadi di klinik yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kan untuk memperbaiki 

situasi dari klien mereka (anda dapat memperkirakan bahwa semua situasi dari klien mereka (anda dapat memperkirakan bahwa semua pasien harus dilihat pasien harus dilihat 
tetapi waktu pernyataan dapat dirubah).tetapi waktu pernyataan dapat dirubah).

d)d) Gambarlah grafik untuk menunjukkan apa yang terjadi di masingGambarlah grafik untuk menunjukkan apa yang terjadi di masing--masing tempat.masing tempat.
e)e) Buatlah paragraf perbandingan dari dua solusi anda dengan solusiBuatlah paragraf perbandingan dari dua solusi anda dengan solusi mulamula--mula. Kamu harus mula. Kamu harus 

berbicara tentang waktu tunggu, panjang antrian, waktu mengangguberbicara tentang waktu tunggu, panjang antrian, waktu menganggur pelayan dll.r pelayan dll.
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16  16  Else creation adalah sebuah perusahaan kecil yang membuat pakainElse creation adalah sebuah perusahaan kecil yang membuat pakain yang dipesan. yang dipesan. 
Jawablah pertanyaan di bawah ini tentang situasi antrian dari grJawablah pertanyaan di bawah ini tentang situasi antrian dari grafik.afik.
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a)a) Berapa banyak pekerja di perusahaan Elsie?Berapa banyak pekerja di perusahaan Elsie?
b)b) Berapa banyak pemesan yang menunggu di awal awal bulan.Berapa banyak pemesan yang menunggu di awal awal bulan.
c)c) Berapa rataBerapa rata--rata interval tiba dari pesanan pelanggan?rata interval tiba dari pesanan pelanggan?
d)d) Berapa rataBerapa rata--rata waktu tunggu untuk membuat membuat sebuah pakaian? (waktu rata waktu tunggu untuk membuat membuat sebuah pakaian? (waktu 

servis)servis)
e)e) Dari jawaban c dan d, bagaimana yang akan anda harapkan antrian Dari jawaban c dan d, bagaimana yang akan anda harapkan antrian ini akan ini akan 

membanjir.membanjir.
f)f) Berapa banyak konsumen harus menunggu untuk mendapatkan pesanannBerapa banyak konsumen harus menunggu untuk mendapatkan pesanannya mulai ya mulai 

dikerjakan.dikerjakan.
g)g) Berapa rataBerapa rata--rata waktu tunggu?rata waktu tunggu?
h)h) Berapa banyak waktu menganggur yang dimiliki masingBerapa banyak waktu menganggur yang dimiliki masing--masing pekerja perempuan.masing pekerja perempuan.
i)i) Gambarlah sebuah tabel yang menunjukkan tanggal dan waktu melayaGambarlah sebuah tabel yang menunjukkan tanggal dan waktu melayani untuk ni untuk 

masingmasing--masing konsumen dari grafik ini.masing konsumen dari grafik ini.
j)j) Jika ibu Elsie untuk membuat tambahan pakaian ketika membutuhkanJika ibu Elsie untuk membuat tambahan pakaian ketika membutuhkan. Buatlah grafik . Buatlah grafik 

yang lain untuk menunjukkan bagaimana antrian akan hilang dan tuyang lain untuk menunjukkan bagaimana antrian akan hilang dan tulislah sebuah lislah sebuah 
paragraf untuk mendeskripsikan situasi lebih dari 1 bulan.paragraf untuk mendeskripsikan situasi lebih dari 1 bulan.
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17    Monica yakin bahwa tidak ada pola ketika kendaraan bermoto17    Monica yakin bahwa tidak ada pola ketika kendaraan bermotor belok kiri atau kanan pada r belok kiri atau kanan pada 
lampu  lalu lintas di perempatan utama. Dia meneliti mobil saat lampu  lalu lintas di perempatan utama. Dia meneliti mobil saat berbelok di lampu lalu berbelok di lampu lalu 
lintas tersebut dan hasilnya dituliskan dengan L adalah ketika mlintas tersebut dan hasilnya dituliskan dengan L adalah ketika mobil belok kiri dan R ketika obil belok kiri dan R ketika 
belok kanan:belok kanan:

a)    Salin dan lengkapi: menurut teori Monica, Pr(L)=   dan Pr(R)= 
b)    Analisa data menggunakan runs test.
c)    Analisa data tersebut menggunakan poker test. Jangan lupa grafik harapannya dan 

hasil observasi.
d)   Komentari apakah anda berpikir bahwa keyakinan Monica sah.
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3    Paul yakin bahwa kematian adalah adil dan ia ingin mengguna3    Paul yakin bahwa kematian adalah adil dan ia ingin menggunakan tes poker kan tes poker 
uuntuk mengecek keyakinannya. Kematian berulang 200 kali dan hasilntuk mengecek keyakinannya. Kematian berulang 200 kali dan hasilnya terlihat  Di nya terlihat  Di 
bawah ini. Enam yang terlihat adalah 6 dan 6 yang bukan adalah Xbawah ini. Enam yang terlihat adalah 6 dan 6 yang bukan adalah X

6XXXX    XXXXX    XXXXX    XXXXX   X6XXX   XXXXX  X6XXX   6XXXX    XXXXX    XXXXX    XXXXX   X6XXX   XXXXX  X6XXX   
6X6XX    XX6XX     XXX6X      6X6XX    XX6XX   X66XX  6X6XX    XX6XX     XXX6X      6X6XX    XX6XX   X66XX  XXX6XXXX6X
XXXXX   XXXX6     XXXXX     6XXXX   6XXXX   XXXXX   XXXXXXX   XXXX6     XXXXX     6XXXX   6XXXX   XXXXX   XXXXXXXX
XXXX6   XXXXX     66XXX       XXX6X   X6XXX   XXXXX   XXXX6   XXXXX     66XXX       XXX6X   X6XXX   XXXXX   XXXX6XXXX6
XXXX     X6XXX      XXXX        6XXXX   XXXXX   66XXX XXXX     X6XXX      XXXX        6XXXX   XXXXX   66XXX 6XXX66XXX6
XXXXX  XXXXX      6XXX6       XX6XX   X6XXXXXXXX  XXXXX      6XXX6       XX6XX   X6XXX

oo Salin dan lengkapi : Salin dan lengkapi : 
Menurut teori Paul, Pr (6) = dan Pr (X) =Menurut teori Paul, Pr (6) = dan Pr (X) =
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