
 

TUGAS II STATISTIKA TEP 

Materi: Sebaran Peluang Kontinyu dan Statistika Deskriptif 

 

1. Volume harian kopi dalam liter yang disediakan di dalam coffee machine di lobby suatu bandara 

adalah peubah acak X yang menyebar secara uniform (seragam) dengan a =7 dan b = 10. 

Tentukan peluang bahwa pada suatu hari volume kopi yang tersedia pada mesin tersebut 

sebesar: 

a. Paling banyak 8.8 liter! 

b. Lebih dari 7.4 liter akan tetapi kurang dari 9.5 liter! 

c. Paling sedikit 8.5 liter! 

2. Diberikan suatu sebaran normal baku (z), tentukan luasan di bawah kurva sebaran yang terletak 

di: 

a. Kanan z = -1.39 

b. Kiri z  = 1.96 

c. Antara z  = -2.16 dan z  = -0.65 

d. Kiri z  = 1.43 

e. Kanan z  = -0.89 

3. Tentukan nilai k sedemikian sehingga untuk sebaran normal baku berlaku: 

a. ( ) 2946.0=> kZP  

b. ( ) 0427.0=< kZP  

c. ( ) 7235.093.0 =<<− kZP  

4. Sebuah mesin minuman ringan bersoda diatur supaya mengeluarkan secara rata – rata 200 ml 

per gelas. Jika diasumsikan bahwa volume minuman ringan bersoda yang dikeluarkan oleh 

mesin tersebut menyebar normal dengan simpangan baku sebesar 15 ml: 

a. Berapa persen dari gelas yang berisi lebih dari 224 ml minuman? 

b. Berapa peluang bahwa sebuah gelas tertentu berisi minuman di antara 191 dan 209 ml? 

c. Jika digunakan gelas dengan kapasitas 230 ml, berapa gelas dari 1000 gelas yang diisi 

lebih dari kapasitasnya? 

5. Diameter dalam dari piston ring diasumsikan menyebar normal dengan rata – rata 10 cm dan 

simpangan baku 0.03 cm. 

a. Berapa persentase dari piston ring yang memiliki diameter dalam melebihi 10.075 cm? 

b. Berapa peluang bahwa sebuah piston ring memiliki diameter dalam di antara 9.97 dan 

10.03 cm? 

c. Berada kurang dari nilai diameter berapa 15% piston ring? 

  



 

6. Hasil pengukuran waktu pengeringan (dalam jam) bagi merk cat tertentu adalah sbb: 

 

a. Berapa ukuran sampel dari hasil pengukuran di atas? 

b. Hitung rata – rata sampel dari data tersebut! 

c. Hitung quartile 1, Median dan quartile 2 dari data tersebut! 

d. Buatlah dot plot untuk data tersebut! 

e. Dari dot plot di soal d, bandingkan posisi relatif satu sama lain antara rata – rata dan 

median! 

7. Kekuatan regang dari karet silikon diasumsikan tergantung dari suhu pembentukannya. 

Dilakukan penelitian terhadap 12 sampel specimen karet silikon yang dibentuk pada suhu 20 

dan 45 derajat celcius. Data di bawah ini adalah data kekuatan regang dalam megapascal (MPa) 

 

a. Buatlah dot plot bagi kekuatan regang karet silikon untuk masing-masing suhu! 

b. Hitung rata – rata sampel bagi kekuatan regang karet silikon pada masing – masing 

suhu! 

c. Dari hasil di a dan b, apakah terlihat bahwa suhu pembentukan memberikan pengaruh 

atau perbedaan terhadap kekuatan regang karet silikon? 

d. Hitung ragam sampel bagi kekuatan regang karet silikon pada masing – masing suhu! 

e. Dari hasil di d, percobaan pada suhu yang mana yang lebih akurat? 


