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Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat! 

1. Apabila diberikan sebuah distribusi normal dengan µ= 200 dan 𝜎 = 100, hitunglah: (15 poin) 

a. Luas daerah di bawah 214 

b. Luas daerah di atas 179 

c. Luas daerah antara 188 dan 206 

 

2. Dari 40 orang mahasiswa yang diambil secara acak, tinggi rata-rata mahasiswa mencapai 170 

cm dengan simpangan bakunya adalah 6,9 cm. Buatlah selang kepercayaan 96% bagi nilai 

tengah dari tinggi semua mahasiswa tersebut. (20 poin) 

 

3. Saat ini sedang dilakukan uji coba terhadap system pendaftaran baru di Universitas Tidar, 

apabila terdapat sampel acak sebanyak 100 calon mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran 

rata-rata 71,8 menit dengan simpangan baku 8,9 menit untuk melakukan pendaftaran dengan 

system baru tersebut. Ujilah hipotesis bahwa nilai tengah waktu yang diperlukan dalam 

melakukan pendaftaran dengan system baru tersebut lebih dari 70 menit. Gunakan taraf nyata 

0.05! (20 poin) 

 

4. Sebuah mesin minuman ringan perlu dilakukan perbaikan apabila nilai ragam (𝜎2) minuman 

yang dikeluarkan melebihi 1,15 desilitier. Suatu contoh acak 25 minuman dari mesin ini 

menghasilkan ragam (𝑠2) sebesar 2,03 desiliter. Pada taraf nyata 0,05 apakah ini menunjukkan 

bahwa mesin tersebut sudah saatnya diperbaiki? Asumsikan bahwa isi minuman yang 

dikerluarkan menghampiri sebaran normal. (20 poin) 
 

5. Sebuah penelitian dilakukan oleh sebuah  industri untuk menentukan hubungan antara biaya 

pemasangan iklan per minggu dan hasil penjualannya. Data yang diperoleh adalah sebagai 

berikut (25 poin) 

X (biaya iklan ($)) 40 20 25 20 30 50 40 20 50 40 25 50 

Y (penjualan ($)) 385 400 395 365 475 440 490 420 560 525 480 510 

a. Tentukan persamaan regresi linear dari data tersebut 

b. Tentukan besaran penjualan mingguan apabila pengeluaran iklannya sebesar $35 

 

Catatan: Pengumpulan hasil ujian dapat dilakukan di elita.untidar.ac.id (dikerjakan tulis 

tangan, diusahakan pengumpulan dalam format .pdf), batas akhir pengumpulan hari Selasa, 

15 Desember 2020 pukul 15.10 WIB 
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