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1 Pendahuluan

Tujuan utama dari pemodelan probabilitas adalah untuk menentukan
bagaimana kecenderungan suatu kejadian A muncul bila kita melakukan
percobaan. Dalam banyak kasus, probabilitas terjadinya kejadian A
dipengaruhi oleh terjadi atau takterjadinya kejadian B. Keadaaan seperti ini
memunculkan istilah probabilitas bersyarat A yang diberikan oleh B. Untuk
lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut :

Contoh 1

Misalkan suatu kotak memuat 100 bola lampu, sebagian berasal dari pabrik
I dan sebagian lainnya berasal dari pabrik II. Bola pada kotak ini sebagian
rusak dan sebagian lainnya bagus. Misalkan isi kotak tersebut disajikan
dalam tabel berikut :

Pabrik I (B) Pabrik II (B’) Total
Rusak (A) 15 5 20
Bagus (A’) 45 35 80

Total 60 40 100

Misalkan kita ambil satu bola lampu secara acak dari kotak, berapa proba-
bilitas bahwa bola tersebut rusak dengan syarat ia berasal dari Pabrik I.

Penyelesaian

Misalkan A kejadian terambil bola lampu yang rusak, dan B kejadian mengam-
bil bola lampu dari pabrik I. Karena bola lampu yang rusak diberikan oleh
pabrik I maka cukup diperhatikan kolom kedua, yaitu probabilitas bersyarat
kejadian A yang diberikan oleh B adalah :

P (A|B) =
n(A ∩B)

n(B)
=

15

60
= 0.25.
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Bila penyebut dan pembilang pecahan ini semuanya dibagi total bola lampu
n(S) maka probabilitas bersayarat ini menjadi

P (A|B) =
n(A ∩B)/n(S)

n(B)/n(S)
=

P (A ∩B)

P (B)
.

Definisi 1.1. Probabilitas bersyarat suatu kejadian A yang diberikan oleh kejadian
B didefinisikan sebagai

P (A|B) =
P (A ∩B)

P (B)
(1.1)

asalkan P (B) 6= 0.

Sifat-sifat probabilitas bersyarat

1. Bila A1 dan A2 dua kejadian yang saling asing maka

P (A1 ∪ A2|B) = P (A1|B) + P (A2|B).

2. Bila A′ menyatakan kejadian bukan A maka

P (A|B) = 1− P (A′|B).

3. Bila A1 dan A2 dua kejadian sebarang maka

P (A1 ∪ A2|B) = P (A1|B) + P (A2|B)− P (A1 ∩ A2|B).

4. Untuk dua kejadian A dan B berlaku

P (A ∩B) = P (B)P (A|B) = P (A)P (B|A).

Latihan 1: Sifat 4 ini disebut Teorema perkalian probabilitas. Tunjukkan
kebenaran sifat ini untuk diterapkan pada contoh 1 di atas.

Contoh 2

Dua kartu diambil berturut-turut dari tumpukan kartu bricks tanpa pengem-
balian. Misalkan A1 menyatakan ”kejadian mendapatkan As pada pengam-
bilan pertama”, dan A2 menyatakan ”kejadian mendapatkan As pada pengam-
bilan kedua”. Berapakah probabilitas bahwa mendapatkan As pada pengam-
bilan kedua dengan syarat As sudah diperoleh pada pengambilan pertama.

Penyelesaian

Dengan menggunakan prinsip perkalian pada banyak cara pengambilan
kartu tanpa pengulangan maka diperoleh :

P (A2|A1) =
P (A1 ∩ A2)

P (A1)
=

(4 · 3)/(52 · 51)

(4 · 51)/(52 · 51)
=

3

51
.
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2 Total probabilitas dan aturan Bayes

Kejadian B1, B2, · · · , Bn dikatakan saling asing dan lengkap (exclusive and
exhaustive) jika

1. Bj ∩Bk = ∅
2. B1 ∪B2 ∪ · · ·Bn = S, dengan S adalah semesta himpunan.

Bila kita mempunyai sederetan kejadian yang saling asing dan lengkap maka
sebarang kejadian A dapat dipartisi sebagai berikut

A = (A ∩B1) ∪ (A ∩B2) ∪ · · · ∪ (A ∩Bn).

Karena itulah tercipta teorema probabilitas total berikut.

Teorema 2.1 (Hukum probabilitas total). Jika B1, B2, · · · , Bn kumpulan keja-
dian yang saling asing dan lengkap maka untuk sebarang kejadian A, berlaku

P (A) =
n∑

k=1

P (Bk)P (A|Bk).

Contoh 3:

Kembali ke contoh 1, misalkan pabrik I mempunyai dua shift operasi dan
bola lampu yang dihasilkan dapat dikategorikan berdasarkan shift yang
memproduksinya. Misalkan

B1 : kejadian bahwa ”bola lampu diproduksi oleh pabrik I pada shift
pertama”.

B2 : kejadian bahwa ”bola lampu diproduksi oleh pabrik I pada shift
kedua”.

B3 : kejadian bahwa ”bola lampu diproduksi oleh pabrik II”.

Seperti biasa, A adalah kejadian ”mendapatkan bola lampu yang rusak”.
Data yang diketahui terdapat pada tabel berikut

B1 B2 B3 Total
Rusak (A) 5 10 5 20
Bagus (A’) 20 25 35 80

Total 25 35 40 100

Hitunglah P (A) dengan menggunakan hukum probabilitas total.
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Penyelesaian

Berdasarkan tabel ini banyak probabilitas yang dapat dihitung, diantaranya
P (B1) = 25/100, P (B2) = 35/100, P (B3) = 40/100, P (A|B1) = 5/25, P (A|B2) =
10/35, P (A|B3) = 5/40. Jelaslah bahwa B1, B2 dan B3 adalah tiga kejadian
yang saling asing dan lengkap. Dengan teorema diatas maka diperoleh :

P (A) = P (B1)P (A|B1) + P (B2)P (A|B2) + P (B3)P (A|B3)

=

(
25

100

)(
5

25

)
+

(
35

100

)(
10

35

)
+

(
40

100

)(
5

40

)

= 0.05 + 0.10 + 0.05 = 0.20

Latihan 2: Misalkan bola lampu seperti pada contoh diatas terdapat dalam
3 buah kotak terpisah. Kotak 1 memuat 25 bola dari shift pertama, kotak 2
memuat 35 bola lampu dari shift kedua dan kotak 3 memuat sisanya yaitu
40 bola dari pabrik II. Kotak 1, 2 dan 3 masing-masing memuat 5, 10 dan 5
bola lampu yang rusak. Eksperimennya adalah memilih kotak secara ran-
dom, kemudian mengambil 1 bola lampu. Hitunglah probabilitas bahwa
lampu yang terambil rusak.

Teorema 2.2 (Aturan Bayes). Jika B1, B2, · · · , Bn kumpulan kejadian yang sal-
ing asing dan lengkap maka untuk tiap j = 1, 2, · · · , n berlaku

P (Bj|A) =
P (Bj)P (A|Bj)∑n

k=1 P (Bk)P (A|Bk)

Contoh 4

Kembali ke contoh sebelumnya, bila bola yang terambil ternyata rusak, be-
rapa probabilitasnya bahwa ia berasal dari kotak 1.

Penyelesaian

Disini kita perlu mendefinisikan kejadian B1, B2 dan B3 sebagai kejadian
terambil dari kotak 1, kotak 2 dan kotak 3. Jadi P (B1) = P (B2) = P (B3) =
1/3. Selanjutnya, ini adalah masalah probabilitas bersyarat, tepatnya kita
diminta untuk menghitung P (B1|A). Dengan menggunakan aturan Bayes
diatas maka diperoleh

P (B1|A) =
P (B1)P (A|B1)

P (B1)P (A|B1) + P (B2)P (A|B2) + P (B3)P (A|B3)

=
(1/3)(5/25)

(1/3)(5/25) + (1/3)(10/35) + (1/3)(5/40)

=
56

171
= 0.327.
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Latihan 3: Melanjutkan contoh yang baru saja dibahas, Hitunglah probabil-
itas bahwa ia berasal dari kotak 2, kotak 3.

Latihan 4: Misalkan seseorang berjalan berangkat dari titik O memilih se-
cara random tiga lintasan B1, B2 dan B3. Dari titik itu ia melanjutkan per-
jalanan dengan memilih cabang lintasan yang baru. Lintasan B1 mempun-
yai 4 cabang A1, A2, A3 dan A4. Lintasan B2 mempunyai 2 cabang A4 dan
A5. Lintasan B3 mempunyai cabang A6 dan A7. Pertanyaannya :

1. Beberapa probabilitas bahwa orang tersebut akan sampai di A4.

2. Beberapa probabilitas bahwa orang tersebut akan sampai di A4 berasal
dari lintasan B1.

3 Kejadian Independen

Terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi probabilitas kejadian B, dapat
ditulis sebagai

P (B|A) = P (B).

Dengan keadaan ini maka berdasarkan sifat probabiltas bersayat (sifat 4)
diatas berlaku

P (A ∩B) = P (A)P (B|A) = P (A)P (B).

Keadaan seperti ini mengahsilkan definisi berikut.

Definisi 3.1. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas (independent) jika

P (A ∩B) = P (A)P (B).

Bila keadaan ini tidak dipenuhi maka A dan B disebut saling bergantung.

Dari definisi dua kejadian independen ini, kita peroleh syarat perlu
dan cukup agar dua kejadian A dan B dengan P (A) > 0 dan P (B) > 0
saling bebas, yaitu cukup salah satu relasi berikut dipenuhi

P (A|B) = P (A) atau P (B|A) = P (B).

Biasanya ada kebingungan dalam membedakan dua kejadian saling
asing dan dua kejadian saling bebas. Keduanya istilah ini sesungguh-
nya sangat berbeda. Bila A dan B saling asing (mutually exclusive) selalu
memenuhi :

P (A|B) = 0 dan P (B|A) = 0

walaupun P (A) > 0 dan P (B) > 0. Tentunya sangat berbeda dengan dua
kejadian saling bebas (independent).
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Contoh 5

Suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang dipadukan satu sama
lainnya secara seri. Bila diasumsikan kerusakan komponen yang satu tidak
berpengaruh terhadap kerusakan komponen lainnya maka dikatakan kerusakan
komponen yang satu indpenden terhadap kerusakan komponen lainnya.
Lebih spesifik, misalkan suatu sistem terdiri dari dua komponen dipasang
seri, C1 dan C2 bayangkan dua buah bateri yang digunakan untuk menyalakan
bolam. Jika A1 kejadian ”C1 rusak”, dan A2 kejadian ”C2 rusak”. Selanjut-
nya, suatu sistem dikatakan rusak jika A1 ∪ A2. Bila diasumsikan P (A1) =
0.1 dan P (A2) = 0.2, berapakah probabilitas bahwa sistem akan bekerja nor-
mal.

Penyelesaian

P (A1 ∪ A2) = P (A1) + P (A2)− P (A1 ∩ A2)

= P (A1) + P (A2)− P (A1)P (A2)

= 0.1 + 0.2− (0.1)(0.2) = 0.28.

Jadi probabilitas sistem berjalan normal adalah 1− 0.28 = 0.72.

Latihan 5 : Kembali ke contoh sebelumnya, sistem yang dipasang par-
alel dikatakan rusak jika A1 dan A2 terjadi bersamaan. Berapa probabilitas
bahwa sistem tersebut akan berjalan normal.

Sifat kejadian independen

1. Bila A dan B dua kejadian yang independen maka bengitu juga den-
gan A dan B’, A’ dan B, A’ dan B’.

2. Definisi kejadian independen dapat diperluas untuk sebanyak berhingga
kejadian yang disebut mutually independent. Khususnya, untuk tiga
kejadian A, B dan C dikatakan independen jika dipenuhi

P (A∩B) = P (A)P (B), P (A∩C) = P (A)P (C), P (B∩C) = P (B)P (C),
P (A ∩B ∩ C) = P (A)P (B)P (C).

Contoh 6:

Suatu kotak memuat 8 tiket, masing-masing diberi label bilangan binair.
Dua tiket diberi label 111, dua tiket diberi label 100, dua 010 dan dua lagi
001. Suatu eksperimen dilakukan dengan menarik 1 tiket dari kotak secara
acak. Didefinsikan kejadian berikut :

A : digit pertama adalah 1
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B : digit kedua adalah 1

C : digit ketiga adalah 1

Dari ketiga kejadian ini, kejadian mana saja yang saling independen. Apakah
ketiganya mutually independent.

Penyelesaian

Kita tampilkan kartu-kartu tersebut :

111 100 010 001

111 100 010 001

Diperoleh,
P (A) = P (B) = P (C) = 4/8 = 1/2.

P (A ∩B) = P (A ∩ C) = P (B ∩ C) = 2/8 = 1/4.

Jadi A,B dan C merupakan pasangan-pasangan yang saling independen.
Tetapi dikarenakan

P (A ∩B ∩ C) =
2

8
=

1

4
6= 1

8
= P (A)P (B)P (C)

maka ketiganya tidak mutually independent.

4 SOAL-SOAL LATIHAN

1. Dua kartu diambil dari tumpukan kartu tanpa pengembalian. Berapa
probabilitas bahwa kartu kedua jantung, diberikan oleh kartu pertama jan-
tung.

2. Suatu kotak memuat 5 bola hijau, 3 bola hitam dan 7 bola merah. Dua
bola diambil secara random tanpa pengembalian. Berapa probabilitas bahwa
kedua bola mempunyai warna yang sama.

3. Sebuah kantong memuat 3 koin, salah satunya mempunyai dua muka
pada kedua sisinya, sedangkan yang lainnya normal. Sebuah koin dipilih
secara random dan dilempar sebanyak 3 kali.

a. Hitunglah probabilitas memperoleh 3 muka.

b. Jika muka muncul terus pada semua lemparan, berapa probabilitas-
nya bahwa koin ini adalah koin dua muka.

4. Pada pabrik pembuatan baut, mesin 1, mesin 2 dan mesin 3 masing-
masing memproduksi 20%, 30% dan 50% dari total produksi. Dari total
produksi tersebut, baut yang rusak dari ketiga mesin tersebut adalah 5%,
3% dan 2%. Sebuah baut dipilih secara acak,
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a. Berapa probalitas bahwa baut itu rusak.

b. Diberikan bahwa baut tersebut rusak, berapa probabilitasnya bahwa
ia berasal dari mesin 1

5. Diketahui P (A) = 0.4 dan P (A ∪B) = 0.6. Berapakah nilai P (B) agar

a. Keduanya saling asing (mutually exclusive).

b. Keduanya saling asing (independent).

6. Tiga komponen yang independen dipadukan dalam sebuah rangkaian
paralel. Tiap-tiap komponen mempunyai probabilitas rusak p. Berapa prob-
abilitas bahwa sistem tersebut berjalan normal.

7. Suatu sistem terdiri dari 5 komponen yang dibagi dalam dua blok. Blok
pertama memuat dua komponen paralel dengan probabilitas rusak 0.1 dan
0.2. Blok kedua terdiri dari tiga komponen paralel dengan probabilitas
rusak 0.1, 0.2 dan 0.3. Kedua blok ini dihubungkan secara seri. Berapa
probabilitas sistem ini bekerja normal.
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