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1. (1 point) Gambarkan Contour Maps ? 

 
2. Suatu usaha ingin ganti tempat dan sedang mempertimbangkan dua gedung pada 

daerah yang sama. Gedung pertama seluas 760 m2 dengan biaya sewa $2000 per 
bulan dan gedung kedua seluas 810 m2 dengan biaya sewa $575 per minggu. 
Gedung mana yang memberikan nilai lebih baik? 

 
3. Biaya pembuatan sebuah item $800 dan pabrik menambahkan 20% margin profit 

dan GST sebelum menjualnya ke grosir. Grosir menambahkan margin keuntungan 
25% dan GST sebelum menjualnya ke pengecer. Pengecer kemudian 
menambahkan margin keuntungan sebesar 15% dan GST sebelum menjualnya ke 
konsumer. Hitung harga jual ke konsumer ? 
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4. Biaya pembuatan satu mesin cuci $400 dan pabrik menambahkan margin profit 
25%. Jika Grosir menambahkan margin profit 15% dan Pengecer menambahkan 
keuntungan 30%. Tentukan harga jual ke consumer ? 

 
5. (1 point) Gambarkan Contour Maps? 
 

 
 
6. (1 point) Suatu toko eceran kecil memiliki satu pelayan yang masing-masing 

memerlukan 4 menit untuk melayani setiap pelanggan. Pelanggan tiba setiap 3 
menit. Hitung rata-rata waktu tunggu untuk 7 pelanggan pertama dan persentase 
waktu nganggur dari pelayan. Gambarkan plot antrian pada grafik ? 

 
7. (1 point) Suatu bank buka pada jam 10:00 am dan ada satu teller (juru bayar) 

untuk melayani pelanggan. Dibutuhkan 3 menit untuk melayani pelanggan, dan 
pelanggan tiba setiap 2 menit.  

a. Hitung rata-rata waktu tunggu pelanggan ? 
b. Hitung persentasi waktu nganggur dari juru bayar ? 
c. Berapa efisien antrian menurut waktu tunggu customer ? 
d. Berapa efisien antrian menurut waktu menganggur server ? 
 

8. (1 point) Ketika bank buka hari berikutnya pada jam 10:00 am, ada 5 customer 
menunggu untuk dilayani. Teller melayani 3 menit untuk tiap customer dan 
customer baru tiba setiap 4 menit. 

a. Bangun suatu tabel untuk melihat berapa lama dibutuhkan sampai bebas 
antrian ? 

b. Hitung rata-rata waktu tunggu pelanggan ? 
c. Plot antrian pada grafik ? 

 
9. Suatu bank buka pada jam 10:00 am dan ada dua teller (juru bayar) untuk 

melayani pelanggan. Dibutuhkan 3 menit untuk melayani pelanggan, dan 
pelanggan tiba setiap 2 menit 

a. Hitung rata-rata waktu tunggu pelanggan. 
b. Hitung persentase waktu idle 
c. Plot grafik antrian yang baru 
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10.  (1 point) Biaya pembuatan satu mesin cuci $400 dan pabrik menambahkan 

margin profit 25%. Jika Grosir menambahkan margin profit 15% dan Pengecer 
menambahkan keuntungan 30%. Tentukan harga jual ke consumer ? 

 
11. (1 point) Hitung jumlah yang kosong ? 

 
 

12. (1 point) Tentukan harga net dari sekaleng cat bila harga aslinya adalah $49.95 
dan trade discount adalah 17.5%. Jika seorang pedagang membayar $78.75 
setelah menerima suatu trade discount sebesar 15%, berapa harga asli barang 
sebelum diskoun ? 

 
13. (1 point) Seorang pedagang membeli beberapa barang secara kredit pada 1 Juni. 

Barang-barang tersebut biasanya berharga $195 tetapi ia mendapat suatu trade 
discount sebesar 12%. Waktu pembayaran adalah 5/7, 2/14, dan n/30. Berapa 
yang dibayarkan pedagang bila ia membayar barang-barang tersebut pada 12 
Juni? 

 
14. (1 point) Gambarlah  dot plot dan stem plot dari data berikut ? 

 
44 7 30 40 22 32 39  
13 38 35 31 36 23 48  
29 34 27 39 37 16 35  
41 35 45 20 32 38 46 

 
15. (1 point) Tentukan median, upper quartile, lower quartile, interquartile range pada 

data dibawah ini dan gambarkan boxplot ? 
 

6, 7, 3, 7, 9, 8, 5, 5, 4, 6, 6, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 5, 6. 
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16. (1 point) Carilah nilai Z dari  gambar Distribusi Normal dibawah ini dengan 
menggunakan tabel Z yaitu ?   
a.   b. 7.0≤z 5.0−≥z   c. 30.165.0 ≤≤ z     
d.         e. ( )5.1Pr ≤z ( )84.0Pr >z   f. ( )67.041.0Pr ≤≤− z  

 

         
 
 

17. (1 point) Tentukan Range, Standar Deviasi dari data dibawah ini (dalam tabel) ? 
Perusahaan mana yang standar deviasinya terkecil ? Kenapa ? 

Perusahaan A  5 17 15 3 9 11 
Perusahaan B  10 13 12 11 12 11 

 
 
18. (1 point) Gambarkan Distribusi normal “68, 95, 99,7 The Rule” dalam distribusi 

normal ? 
 
 
 

I LOVE YOU SO MUCH  
 

If you have problem, please contact: 
Hoga Saragih 

Full Time Lecturer 
Universitas Pelita Harapan 

Teachers College 
hogasaragih@uph.edu
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