
DISTRIBUSI 
VARIABEL RANDOM 



Distribusi Variabel Diskrit

 Distribusi variabel diskrit adalah salah satu 
variabel acak yang diasumsikan memiliki 
bilangan terbatas dari nilai-nilai yang 
berbeda.

 Contoh :
Waktu Pengiriman (minggu) Probabilitas

1 0.4

2 0.4

3 0.2

1.0



Distribusi Variable kontinyu

 Dengan distribusi variabel kontinyu, bilangan random 
diasumsikan memiliki bilangan tidak terbatas dari nilai-nilai 
yang mungkin.

Prob. Kumulatif Unit Penjualan

0.00 10.00

0.10 21.50

0.20 25.00

0.30 27.50

0.40 30.00

0.50 32.00

0.60 35.00

0.70 37.50

0.80 40.00

0.90 43.00

1.00 53.00



Uniform Distribution (Distribusi Seragam)

 Distribusi seragam dirumuskan sbb :

p(x) = 1/(B-A) untuk A<x<B

= 0 untuk lainnya

 Lihat Gambar.

 Bilangan random yang berdistribusi seragam 
dengan parameter A dan B diatur sama 
dengan 0 dan 1 (kecuali bilangan random 
tersebut tidak termasuk B=1)



Distribusi Seragam

A B

X

P(x)



Proses Pembangkitan Distribusi Seragam

1. Membangun ekspresi matematis untuk 
distribusi kumulatif (lebih kecil sama 
dengan).

A B

x

P(x)



Proses Pembangkitan Distribusi Seragam

1. Distribusi kumulatif dibangun dari distribusi 
sederhana dengan mengintegrasikan pada 
rentang nilai yang mungkin.

 Prosedurnya sbb:
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Proses Pembangkitan Distribusi Seragam

2. Panggil kembali sampel dari 
distribusi kumulatif yang 
dibentuk dengan bilangan 
random, memperlakukannya 
sebagai probabilitas 
kumulatif, dan mendapatkan 
nilai yang berhubungan. 
Prosedur yang sama diikuti 
dalam metode invers dengan 
mengatur r sama dengan 
P(x)
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Proses generator dg distribusi uniform

 Jika diketahui parameter A dan B dan sebuah 
bilangan random, nilai sampel (variabel) 
diperoleh dengan mensubstitusikan nilai yang 
diketahui ke persamaan diatas.

 Jika diketahui batas bawah 5 dan batas atas 
10 dan bilangan random 0.75 dibangkitkan, 
sampel akan memberikan nilai : x=5 + 
0.75(10-5) = 8.75



Distribusi Eksponensial Negatif

 Eksponensial negatif sangat penting dan digunakan 
sebagai distribusi probabilitas dalam simulasi.

 Biasanya digunakan untuk menjelaskan waktu 
diantara kedatangan dalam antrian, atau situasi 
garis tunggu.

 Contohnya, waktu diantara kedatangan pada 
counter tiket adalah distribusi eksponensial negatif.

 Distribusi eksponensial negatif didefinisikan dengan 
persamaan berikut :
 P(x) = e-x untuk 0≤x≥~



Distribusi Eksponensial Negatif

 Distribusi berisi parameter tunggal,  , yang 
merepresentasikan nilai tengah per interval; 
misal, setiap 5 menit.

 Variabel random x adalah bilangan dalam 
interval.

 Sebagai contoh, jika  diekspresikan sebagai 
interval tiap 5 menit dari periode 10 menit, 
maka waktu interval atau x = 2.

 Distribusi eksponensial negatif digambarkan 
dalam grafik berikut.



Grafik distribusi eksponensial negatif



x1



Distribusi Eksponensial Negatif

 Pada grafik diatas, perpotongan antara 
sumbu-y pada  dan asimtot dengan sumbu-
x

 Untuk mendapatkan probabilitas yang terjadi, 
misal interval x1, didapatkan area dibawah 
kurva antara 0 dan x1. 

 Persamaan berikut dapat digunakan untuk 
menghitung luas di bawah kurva.

Prob. Yang terjadi x = 1 – e-x

Prob. Yang tidak terjadi x = e-x



Distribusi Eksponensial Negatif
 Ingin diketahui probabilitas sebuah kedatangan 

dalam 10 menit, jika diketahui =1 dan x=2 (2 
interval 5 menit) adalah :
 P(x=2) = 1 – e-1(2) = 1- 0.135 = 0.865

 Dalam model simulasi, tujuannya biasanya tidak 
mencari nilai probabilitas tetapi mensimulasikan 
waktu kejadian.

 Tujuan ini membutuhkan nilai sampling dari 
distribusi eksponensial negatif.

 Kebanyakan metode yang direalisasikan adalah 
membangun sebuah proses generator untuk 
distribusi eksponensial negatif dengan metode 
invers.



Langkah Metode Invers

1. Mengintegrasikan 
distribusi sederhana 
dalam rentang yang 
mungkin untuk 
mendapatkan bentuk 
kumulatifnya.
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Langkah Metode Invers
2. Bilangan random seragam r diatur sama dengan 

p(x), dan ekspresi dimanipulasikan untuk 
mengekspresikan fungsi r.
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Distribusi Normal

 Distribusi normal didefinisikan dengan 
persamaan berikut :
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Metode Box Muller

 Box dan Muller menyediakan suatu cara yang 
sederhana, cepat, dalam  menghasilkan variabel 
yang terdistribusi secara normal.

 Metode tersebut memerlukan dua bilangan 
random, yang ketika diletakkan dalam persamaan, 
menyediakan sebuah nilai sampel dari distribusi 
normal standar.

)2cos()ln2( 2
2/1

1 rrZ 



Metode Box Muller

 Perlu diingat, distribusi normal standar memiliki nilai 
tengah 0 dan simpangan baku 1.

 Untuk mendapatkan variabel yang terdistribusi 
secara normal, kita perlu mengkonversikan nilai Z 
ke nilai x sbb:

x =  + Z

 Variabel x memiliki sifat berdistribusi normal dengan 
nilai tengah  dan simpangan baku 

 Ketika nilai sampel dari distribusi normal dengan 
nilai tengah dan simpangan baku tertentu 
disubstitusikan ke pers sepanjang nilai sampel Z



Metode Sampling

 Seringkali dalam simulasi diperlukan variabel 
yang terdistribusi secara normal, sehingga 
sistem komputer memasukkan generator 
bilangan random normal sebagai library 
subroutine.

 Motode sampling didasarkan pada fakta 
bahwa distribusi sampling untuk melakukan 
perhitungan yang terdistribusi normal dengan 
sampel yang besar.



Metode Sampling
 Nilai tengah dan simpangan baku distribusi 

sampling, adalah :
x = n
x = n

 Ketika metode sampling digunakan, distribusi 
seragam sangat tepat dijadikan sampel, karena 
bilangan random seragam mudah diperoleh dan 
sifat-sifat distribusi seragam telah diketahui.

 Suatu distribusi seragam dengan nilai tengah 0.50 
dan simpangan baku 1/12 ketika A=0 dan B=1. 
Fungsi prosedur sampling yang diperoleh dari 12 
variabel distribusi seragam, dijumlahkan dan 
dikurang 6. atau (ri) – 6 untuk i=1 s/d 12



Metode Sampling

 Nilai tengah dan simpangan bakunya adalah 
:

 = 0.50(12) – 6 = 0

 = 1/12(12) = 1

 Karakteristik output ini sama dengan statistik 
Z dari distribusi normal standar.

 Ketika output dari prosedur sampling 
disesuaikan untuk nilai tengah dan 
simpanganbaku yang diperoleh, variabel 
yang tepat digunakan dalam simulasi.



Metode Rejection (Pengafkiran)
 Langkah pertama dalam metode ini adalah 

membungkus distribusi kontinyu dalam sebuah segi-
empat.

 Ketika distribusi normal standar asimtot dengan 
sumbu Z, hal itu diperlukan untuk memotong 
distribusi pada beberapa titik yang masuk akal. (lihat 
gambar)

 Titik pada 5 standar deviasi dari nilai tengah secara 
virtual memasukkan semua area dibawah kurva 
normal.

 Dengan memasukkan nilai Z=0 ke persamaan 
normal standar, dapat dilihat tinggi maksimum kurva 
adalah 0.3989. 



Metode Rejection (Pengafkiran)
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Metode Rejection (Pengafkiran)

 Kosekuensinya, segi empat dengan tinggi 0.4 
termasuk kedalam distribusi tersebut.

 Langkah selanjutnya adalah memilih secara acak 
sebuah nilai Z antara +5 dan -5. Dengan kata lain 
kita ingin memilih secra random sebuah nilai 
sepanjang segi empat. Dalam proses seragam 
digunakan a=-5 dan B= +5

Z = -5 + 10r1

 Setelah nilai Z dipilih secara random, dimasukkan 
kedalam persamaan distribusi normal standar untuk 
menjelaskan tinggi kurva pada titik tersebut.



Metode Rejection (Pengafkiran)
 Nilai random kedua dibangkitkan, dan 

ditransformasikan menggunakan pembangkit proses 
seragam, sehingga secara random dipilih sebuah 
titik sepanjang tinggi segi empat.

H = 0.4r2

 Jika nilai H lebih rendah (kurang dari) tinggi kurva, 
maka nilai tersebut dipilih sebagai nilai normal 
standar dalam simulasi.

 Jika nilai H lebih tinggi (lebih besar dari) tinggi 
kurva, maka nilai tersebut diafkir, dan proses 
diulangi lagi untuk mendapatkan nilai yang 
diinginkan.



Distribusi Segitiga

 Jika kemiringan distribusi probabilitas kekanan 
atau kekiri diperlukan, distribusi segitiga dapat 
digunakan.

 Persamaan berikut mendefinisikan distribusi 
segitiga.
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 Untuk O ≤ x ≤ L

Untuk L ≤ x ≤ P



Distribusi Segitiga

xO L P

2/(P-O)

P(x)



Distribusi Segitiga

 Alasan utama menggunakan distribusi 
segitiga adalah adanya parameter (O,L,P)

 Parameter O, L, P secara berturut-turut dapat 
dianggap sebagai sangat optimistik, 
optimistik, dan sangat pesimistik. Seperti 
yang digunakan dalam analisa PERTH.

 Penggunaan distribusi segitiga umumnya 
adalah untuk menyediakan biaya probabilistik 
dan estimasi pendapatan. 



Membangkitkan distribusi Segitiga
 Menggunakan metode invers.

 Karena fungsi diskontinyu saat x=L, pembangkitan 
dibagi 2, satu untuk x≤L dan satu lagi untuk x≥L.

 Untuk x≤L :
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Membangkitkan distribusi Segitiga
 Bilangan random seragam r diatur sama dengan 

p(x) dan persamaan dimanipulasi sehingga x 
diekspresikan sebagai fungsi r.
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Membangkitkan distribusi Segitiga

 Proses pembangkian untuk x≥L
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Membangkitkan distribusi Segitiga
 Bilangan random r diatur sama dengan p(x) dan 

persamaan dimanipulasi sehingga nilai x 
diekspresikan oleh fungsi r.
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Distribusi Probabilitas Diskrit

 Distribusi Bernouli

 Distribusi Binomial

 Distribusi Poisson



Distribusi Bernouli

 Distribusi Bernouli dapat digunakan untuk 
menjelaskan situasi dimana terdapat dua 
keluaran mutual exclusive, seringkali 
dikategorikan sebagai kesuksesan dan 
kegagalan.

 Sebagai contoh, ketika dilakukan audit 
keuangan, akuntan dapat menemui catatan 
yang benar (kesuksesan) dan catatan yang  
tidak benar (kegagalan)



Distribusi Bernouli

 Distribusi Bernouli didefinisikan dengan 
persamaan berikut :

p(x) = p untuk x=1

= 1- p untuk x=0

 Probabilitas keadaan 1 adalah p, dan 
probabilitas keadaan 0 adalah 1-p.

 Sebagai contoh, jika 2 persen catatan 
akunting dicatat dengan benar, dikatakan :

p(x=1) = 0.02

p(x=0) = 0.98



Distribusi Binomial

 Distribusi binomial dapat digunakan untuk 
menjelaskan keluaran rangkaian percobaan 
Bernouli.

 Sebagai contoh, diasumsikan kita tertarik 
mengetahui probabilitas untuk mendapatkan 
pembayaran yang benar dengan ukuran 
sampel 5, jika kita tahu bahwa 2% dari 
semua pembayaran adalah salah. Distribusi 
binomial dapat digunakan untuk mencari 
jawabannya.



Distribusi Binomial
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 Dalam formula binomial, n adalah jumlah percobaan 
(ukuran sampel), p adalah probabilitas sukses, dan 
x adalah variabel random yang merepresentasikan 
jumlah kesuksesan dalam n percobaan.

Untuk 0 ≤ x ≤ n



Distribusi Binomial

 Dari contoh kasus diatas, dapat 
diselesaikan dengan distribusi binomial 
sebagai berikut :
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Distribusi Poisson

 Distribusi poisson disebut juga dengan distribusi 
eksponensial negatif.

 Jika kejadian kedatangan dapat dijelaskan 
dengan distribusi poisson, maka waktu diantara 
kedatangan dijelaskan dengan distribusi 
eksponensial negatif.

 Distribusi Poisson didefinisikan sebagai :
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 Untuk 0 ≤ x ≤ ~



 Parameter  merupakan nilai tengah kejadian 
per interval, dan variabel random x, jumlah 
kejadian dalam interval. Interval  dan x
harus sama.

 Berikut diberikan contoh tentang kedatangan 
panggilan telepon dengan rata-rata 2 setiap 5 
menit. Dengan eksponensial negatif 
dibangkitkan bilangan random pertama 0,45, 
hasil dalam kedatangan panggilan pertama 
0.30 dalam interval. Dst.

Distribusi Poisson



Distribusi Poisson

 Simulasi Kedatangan Poisson

Bilangan Waktu diantara Total Waktu

Random kedatangan, dalam interval

0.45 0.30 0.30

0.23 0.13 0.43

0.71 0.62 1.05



Goodness-of-Fit Tests

 Alasan pengumpulan data suatu sistem adalah 
untuk mempelajari karakteristik dari suatu proses 
probabilistik yang ada.

 Contohnya dalam sistem antrian, bagaimana 
kedatangan terjadi ?

 Dengan menganalisa data dan memahami dasar 
tingkah laku dari tipe sistem-sistem yang berbeda, 
sangat memungkinkan untuk mendiskripsikan 
distribusi probabilitas yang digunakan dalam model 
simulasi.



Contoh : Kedatangan Panggilan Telpon

Calls / mnt Obs Freg Relatif Freg Total Calls

0 40 0.40 0 x 40 = 0

1 35 0.35 1x35 = 35

2 14 0.14 2x14 = 28

3 8 0.08 3x8 = 24

4 2 0.02 4x2 = 8

5 1 0.01 5x1 = 5

Jumlah 100 1.00 100



Contoh : Kedatangan Panggilan Telpon

 Sebelum data dikumpulkan, diduga panggilan 
telepon datang dengan distribusi Poisson, sebab 
kedatangan dalam suatu sistem antrian seringkali 
berdistribusi poisson.

 Setelah data terkumpul, data tersebut dapat 
digunakan untuk mengestimasikan rata-rata laju 
kedatangan untuk distribusi poisson dan mengujinya 
apakah distribusi poisson sesuai dengan data 
kedatangan panggilan.

 Dalam tabel diatas terdapat 100 panggilan dalam 
durasi 100 menit, shg rata-rata = 1



Contoh : Kedatangan Panggilan Telpon

 Nilai probabilitas dalam Tabel diatas diperoleh dari 
data.

 Jika diketahui rata-rata =1 maka probabilitas 
distribusi poisson secara teoritis dapat dihitung.

X p(xd) p(xt)

0 0.40 0,37

1 0.35 0.73

2 0.14 0.91

3 0.08 0.98

4 0.02 0.99

5 0.01 0.99



Contoh : Kedatangan Panggilan Telpon

 Dari nilai probabilitas data dan teoritis dapat 
dilihat bahwa keduanya tidak memiliki 
perbedaan yang nyata.

 Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi 
kedatangan panggilan telepon berdistribusi 
poisson dapat diterima.



Chi-Square Test
 Distribusi 2 menggunaka persamaan matetatika 

dibawah ini.

 fo adalah frek. Observasi, fe adalah frek yang 
diharapkan. 

 Nilai 2 didefinisikan dengan derajat kebebasan 
(df), dimana df=n-1
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Goodness of-Fit-Test 2 Panggilan Telpon

Calls / mnt fo fe (fo-fe)2/fe

0 40 36.8 0.28

1 35 36.8 0.09

2 14 18.4 1.05

3 8 6.1

4 2   11 1.5    8 0.17

5 1 0.4

jumlah 100 100  2=2.54



Goodness of-Fit-Test 2 Panggilan Telpon

 2 mensyaratkan paling sedikit 50 observasi dan 
frekuensi yang diharapkan untuk setiap kategori 
minimal 5. 

 Untuk kategori 3, 4, dan 5 digabungkan karena 
kategori 4 dan 5 jumlah observasi kurang dari 3.

 Hipotesa null (H0) : Kedatangan panggilan 
telepon berdistribusi poisson. (2

hit 
2
tab)

 Hipotesa alternatif (H1) : Kedatangan panggilan 
telepon tidak berdistribusi poisson. (2

hit 
2
tab)



Goodness of-Fit-Test 2 Panggilan Telpon

 Nilai derajat kebebasan adalah 3 (4-1=3), 
dan kita gunakan standar error  = 0.05.

 Dari hasil perhitungan pada tabel 
sebelumnya diketahui nilai 2 hitung adalah 
2.54.

 Dari tabel 2  dengan df = 3 dan  = 0.05 
diperoleh  2 

tab = 7,81. 

 Karena nilai 2
hit 

2
tab maka H0 diterima 

(Kedatangan panggilan telepon 
berdistribusi poisson)



Uji Kolmogorov-Smirnov

 Cara lain untuk menguji kebaikan suai adalah 
dengan Uji kolmogorov-Smirnov

 Kelebihan uji ini dibanding uji 2 adalah lebih 
kuat dan dapat digunakan dengan sampel yang 
kecil.

 Uji Kolmogorov-Smirnov memasukkan 2 
distribusi kumulatif, 

 Yaitu distribusi frekuensi relatif kumulatif yang 
dibangun dari data sampel (Fo).

 Dan Distribusi Probabilitas kumulatif yang 
dihitung secara teoritis (Fe)



Uji Kolmogorov-Smirnov

 Secara teoritis, perhitungan distribusi 
probabilitas kumulatif teoritis dihitung dengan 
cara sbb.

 Misalkan frekuensi kumulatif berdistribusi 
normal dengan rata-rata 50 dan simpangan 
baku 5, maka nilai Fe untuk data kurang dari 
45 adalah :
 Z = (45 – 50) / 5 = - 1.00

 P (Z<-1,00) = 0.5000 – 0.3413 = 0.1587

 D = max |Fo – Fe|



Uji Kolmogorov-Smirnov untuk 
pekerjaan di bengkel mobil

Waktu 

Pelayanan

Fo Fe D = |Fo-Fe|

< 35 0.01 0.0013 0.0087

< 40 0.04 0.0228 0.0172

< 45 0.20 0.1587 0.0413

< 50 0.48 0.5000 0.0200

< 55 0.75 0.8413 0.0913   max

< 60 0.98 0.9772 0.0028

< 65 1.00 0.9987 0.0013



Hasil Uji

 H0 : D max (hitung) > D tabel (Pekerjaan 
berdistribusi normal)

 H1 : D max (hitung) < D tabel (Pekerjaan 
tidak berdistribusi normal)

 Dari tabel Kolmogorov-Smirnov diketahui nilai 
D = 1.36/60 = 0.176

 Kesimpulan : H0 diterima, pekerjaan 
berdistribusi normal.


