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Aksioma Probabilitas

Ditentukan bahwa S adalah ruang contoh
(sample space), P adalah fungsi probabilitas
dari himpunan kejadian di S ke himpunan
bilangan riil, maka untuk semua kejadian A 
dan B di S:

1. 0 < P(A) <1

2. P(∅) = 0 dan P(S) = 1

3. Jika A dan B saling lepas (A ∩ B = ∅),       
maka P(A ∪ B) = P(A) + P(B)



Probabilitas Komplemen 

Kejadian

P(Ac) = 1 – P(A)

Contoh:

Misal probabilitas suatu komputer terkena

virus adalah 5%, maka komplemen-nya

(komputer tidak terkena virus) adalah 1 – 5% 

atau 95%.



Probabilitas Umum Untuk

Gabungan Dua Kejadian

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)

Contoh:

Misal sebuah kartu diambil dari satu set 

kartu remi (isi 52 kartu). Berapakah

probabilitas terpilihnya kartu As atau kartu

berwarna hitam (♠ atau ♣)?



Probabilitas Kondisional
Probabilitas kondisional dari B given A dinotasikan
P(B|A) adalah:

Contoh Kasus:

Suatu kantung berisi 4 permen kopiko dan 7 permen
mentos. Jika dilakukan pengambilan 2 buah permen
secara acak, diambil satu persatu, dan setelah diambil
tidak dikembalikan lagi, maka berapa probabilitas
terambilnya permen kopiko pada pengambilan
pertama dan permen mentos pada pengambilan
kedua?

P(B | A) =
P(AÇB)

P(A)



Kejadian Independen
Bila kejadian independen, maka:

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

Sehingga:

P(A ∩ B) = P(A).P(B)

Contoh kejadian independen:
Sebuah koin dilempar 2 kali, maka hasil lemparan
pertama tidak akan memengaruhi hasil lemparan
kedua.



Latihan
1. Sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali, 

tentukan:
a. Sample space (S)

b. Misal A adalah kejadian munculnya dua atau 
lebih gambar secara berurutan

c. Misal B adalah kejadian munculnya tiga 
gambar atau tiga angka

d. P(A)

e. P(B)

f. P(A ∩ B)

g. P(A ∪ B)



Latihan

2. Di dalam suatu lemari terdapat 12 laptop 

dimana ada 4 laptop dalam kondisi rusak. 

Bila dilakukan pengambilan 3 buah laptop 

(setelah diambil tidak dikembalikan lagi), 

berapakah peluang:

a) Semua yang terambil tidak rusak

b) Semua yang terambil rusak

c) Satu laptop rusak, dua laptop tidak rusak

d) Minimal terambil satu laptop rusak



Latihan
3. Sebuah dadu dilempar 1 kali, tentukan 

peluang:
a. Munculnya angka 3

b. Angka yang muncul bukan 3

4. Sebuah koin dilempar sebanyak 2 kali, 
tentukan:

a. Peluang munculnya gambar apabila 
lemparan pertama menghasilkan angka.

b. Peluang munculnya gambar pada lemparan 
kedua.

c. Peluang munculnya angka pada lemparan 
pertama dan gambar pada lemparan kedua.


