




ATURAN BAYES

Perhatikan diagram venn berikut
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Bentuk terakhir itu yang disebut aturan Bayes
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Jurusan Matematika IKIP PGRI Semarang ingin

menyewa bus dari 3 perusahaan, yaitu 60% bus Jawa

Indah, 30% bus Nusantara, dan 10% bus Kramat Jati.

Diketahui juga 9% bus Jawa Indah tidak berAC, 20%

bus Nusantara tidak berAC, dan 6% bus Kramat Jati

tidak berAC. Hitung peluang yang disewa adalah bus

Jawa Indah.
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LATIHAN SOAL

Dua dadu dilantunkan. Bila diketahui bahwa dadu

pertama memunculkan 4. Berapa peluang bahwa:

a. Yang kedua muncul 5

b. Jumlah keduanya lebih dari 7

c. Jumlah keduanya kurang dari 10



LATIHAN SOAL

Peluang seorang lelaki yang telah menikah menonton
berita di TV adalah 0,4 dan peluang seorang wanita
yang telah menikah menonton berita yang sama adalah
0,5. Peluang seorang lelaki menonton film tersebut jika
istrinya menonton adalah 0,7. Hitunglah
a. Peluang sepasang suami istri menonton berita

tersebut.
b. Peluang seorang istri menonton berita tersebut jika

suaminya menonton.
c. Peluang paling sedikit seorang dari pasangan

suami istri menonton berita tersebut.
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Seorang kontraktor sedang menyelesaikan perbaikan

jalan. Pekerjaan itu dapat tertunda jika ada pemogokan

para pekerja. Peluang terjadi pemogokan 0,6, peluang

pekerjaan selesai tepat waktunya tanpa pemogokan

0,85 dan peluang pekerjaan selesai tepat waktu jika ada

pemogokan 0,35. Tentukan peluang pekerjaan itu

selesai tepat waktunya.



LATIHAN SOAL

Misalkan terdapat 2 kotak A dan B.

Kotak A terisi 9 kartu bernomor 1 sampai dengan 9 dan

Kotak B berisi 5 kartu bernomor 1 sampai dengan 5.

Sebuah kotak dipilih secara acak dan sebuah kartu

diambil. Jika kartu yang terambil bernomor genap,

berapakah peluang bahwa kartu tersebut berasal dari

kotak A?
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Tiga anggota koperasi dicalonkan menjadi ketua. Peluang
Pak Ali terpilih 0,3, peluang Pak Bambang terpilih 0,5,
sedangkan peluang Pak Cecep terpilih 0,2. Jika Pak Ali
yang terpilih maka kenaikan iuran koperasi adalah 0,8. Bila
Pak Bambang atau Pak Cecep yang terpilih maka peluang
kenaikan iuran masing-masing adalah 0,1 dan 0,4. Bila
seseorang merencanakan masuk menjadi anggota
koperasi tapi menundanya beberapa minggu dan kemudian
mengetahui bahwa iuran telah naik, berapakah peluang
Pak Cecep terpilih menjadi ketua?
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Seorang dosen mempunyai dua mobil, satu Avanza dan

satu Kijang Inova. Untuk pergi bekerja dia menggunakan

Avanza 75% dan Kijang Inova 25%. Bila dia menggunakan

Avanza biasanya tiba kembali di rumah pukul 17.30

sebanyak 75%, sedangkan bila menggunakan Kijang Inova

dia tiba pukul 17.30 sebanyak 60%. Bila dia tiba di rumah

pukul 17.30, berapakah peluangnya dia memakai Avanza?




