
TUGAS I STATISTIKA TEP 

 

1. Berdasarkan diagram venn berikut ini,  

 

Arsirlah sesuai pernyataan masing – masing kejadian di bawah ini: 

 

 

2. Pada proses pencetakan material dari logam, diamati kedalaman dan lebar material tersebut. 

Kedalaman dinyatakan sebagai X dalam cm, dan lebar dinyatakan sebagai Y dalam cm.  

Dinyatakan dua kejadian berikut:  

A kejadian diperoleh material dengan kedalaman (X) sbb: 48 cm < X <52 cm 

B kejadian diperoleh material dengan lebar (Y) sbb: 9 cm < Y < 11 cm.  

Dimungkinkan bahwa satu material mempunyai spesifikasi kedalaman dan lebar yang 

dinyatakan di dalam A dan B. 

Arsirlah diagram venn yang menunjukkan: 

  

 

3. Sampel emisi produk yang dihasilkan oleh tiga supplier dapat diklasifikasikan efeknya terhadap 

kualitas udara (efek nyata: “yes”, efek tidak nyata: “no”). Hasil dari sampel produk berukuran 

100  tersaji pada tabel berikut: 

 



Misalkan A adalah kejadian bahwa sampel berasal dari supplier 1, dan B adalah kejadian bahwa 

emisi sampel memberikan efek nyata terhadap kualitas udara. Tentukan ukuran sampel yang 

berada di A’ ∩ B, B’ dan A U B!  

4. Pemesanan komputer dirangkum berdasarkan fitur pilihan yang diminta pelanggan, dengan 

informasi sebagai berikut: 

 Proporsi pemesanan 

Tidak ada fitur pilihan 0.3 

Satu fitur pilihan 0.5 

Lebih dari satu fitur pilihan 0.2 

a. Berapa peluang bahwa satu komputer yang dipesan mempunyai paling sedikit satu fitur 

pilihan? 

b. Berapa peluang bahwa suatu pemesanan tidak meminta lebih dari satu fitur pilihan? 

 

5. Suatu sampel bahan kimia mempunyai peluang 25% diukur dengan tepat oleh laboran, 70% 

diukur dengan kesalahan minor dan 5% diukur dengan kesalahan major.  

a. Jika seorang laboran dipilih secara acak dan diminta menyiapkan sampel, berapa 

peluang bahwa sampel tersebut disiapkan tanpa kesalahan? 

b. Berapa peluang bahwa sampel yang disiapkan merupakan hasil pengukuran dengan 

kesalahan minor atau kesalahan major? 

 

6.  Pada suatu proses produksi, satu komponen diproduksi setelah melewati proses pembuatan 

mesin, pelapisan dan pengecatan. Jika terdapat tiga mesin, dua alat pelapisan dan 3 alat 

pengecatan, terdapat berapa macam pengaturan rute (mesin diikuti pelapisan lalu pengecatan) 

untuk memproduksi satu komponen? 

7. Suatu proses produksi terdiri dari 10 operasi yang dapat diselesaikan tanpa urutan tertentu. Ada 

berapa banyak kemungkinan urutan operasi yang mungkin? 

8. Suatu desain sistem komunikasi digunakan untuk menjawab pertanyaan berikut: 

a. Berapa banyak kode tiga-digit-kode area nomor telepon yang dapat dibentuk dari angka 

0 sampai 9? 

b. Berapa banyak tiga-digit-kode area yang mungkin terbentuk dengan syarat tidak diawali 

angka 0 atau 1? 

c. Berapa banyak tiga-digit-kode area yang mungkin terbentuk dengan syarat tidak boleh 

ada angka yang diulang? 

9. Ada berapa cara memilih 2 dari komponen yang tidak dapat dibedakan? 

10. Pada suatu layout papan sirkuit produk elektronik, terdapat 12 lokasi penempatan chip.  

a. Jika 5 tipe chip yang berbeda, akan diletakkan pada 12 lokasi tersebut, ada berapa 

kemungkinan layout yang terbentuk? 

b. Jika 5 chip yang akan ditempatkan bertipe sama, ada berapa kemungkina layout yang 

terbentuk? 

 

 



 


