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Universitas Indonesia 

Fakultas Ekonomi 

Ujian Akhir Semester Genap 2012/2013 
Mata ajar : Metode Kuantitatif Dalam Bisnis 

Hari/Tanggal :Rabu, 5 Juni 2013 

Pengajar : Tim Dosen  

Waktu  : 180 Menit (3 jam) 

Sifat  : Tutup Buku & Boleh Menggunakan Kalkulator 

 

Catatan: 

1. Kerjakan seluruh 5 (lima) soal di bawah ini dan wajib menyertakan perhitungan yang diperlukan. 

2. DILARANG menggunakan handphone, gadget dan sejenisnya, termasuk sebagai kalkulator. 

SOAL 1 (20 poin) 

PT Obat Manjur memproduksi sejenis obat dari dua bahan. Tiap bahan mengandung tiga jenis 

antibiotik dengan proporsi yang berbeda. Satu gram bahan 1 mengandung 3 unit antibiotik 1, dan 

bahan 2 mengandung 1 unit antibiotik 1, sementara obat tersebut membutuhkan setidaknya 6 unit 

antibiotik 1. Obat tersebut paling tidak harus mengandung 4 unit antibiotik 2, dan tiap bahan 

mengandung 1 unit antibiotik 2 per gram. Obat itu juga paling tidak harus mengandung 12 unit 

antibiotik 3, dimana bahan 1 mengandung 2 unit antibiotik 3 dan bahan 2 mengandung 6 unit.  

 

Harga bahan 1 per gram adalah Rp8.000. Harga bahan 2 adalah Rp5.000. Perusahaan ingin 

merumuskan model program linear untuk menentukan berapa gram bahan 1 dan 2 harus dimasukkan 

ke dalam obat tersebut guna memenuhi persyaratan jumlah antibiotik sekaligus meminimalkan biaya.  

 

Tugas: 

a. Formulasikan model program untuk masalah di atas. 

b. Berikan solusi atas model dan berikan ilustrasi melalui analisis grafik. 

 

SOAL 2 (25 poin) 

PT Gogo memproduksi 2 jenis produk, x1=biskuit rasa keju, dan x2=biskuit rasa kelapa. Kedua jenis 

biskuit tersebut diproduksi di Pabrik Jakarta (A) dan Pabrik Bandung (B). Pabrik Jakarta memiliki 

kapasitas produksi 5.000 bungkus biskuit per hari, sedangkan Pabrik Bandung 6.000 bungkus per hari. 

Biaya produksi per bungkus di masing-masing pabrik adalah sebagai berikut: 

Produk Jakarta Bandung

Biskuit rasa keju Rp2.000 Rp4.000

Biskuit rasa kelapa Rp2.000 Rp3.000  

Anggaran produksi adalah Rp45 juta per hari untuk seluruh pabrik. Berdasarkan data penjualan di 

masa lalu, Gogo memperkirakan permintaan maksimum per hari adalah 6.000 bungkus biskuit keju 

dan 7.000 bungkus biskuit kelapa. Harga jual biskuit keju Rp9.000 per bungkus, biskuit kelapa 

Rp7.000 per bungkus. 

PT Gogo ingin tahu jumlah produksi masing-masing jenis biskuit di setiap pabrik untuk 

memaksimalkan laba. Penggunaan solver di Excel untuk memecahkan masalah ini menghasilkan 

jawaban dan sensitivity report berikut: 
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Tabel 1: Target Cell (Answer Report)

Cell Name Original Value Final Value

$G$11 Z=max profit -                    60.000.000         

Tabel 2: Constraints (Answer Report)

Cell Name Cell Value Formula Status Slack

$G$13 Daily budget 29.000.000      $G$13<=$I$13 Not Binding 16.000.000   

$G$14 Max demand x1 6.000              $G$14<=$I$14 Binding -                 

$G$15 Max demand x2 5.000              $G$15<=$I$15 Not Binding 2.000           

$G$16 Max capacity Plant A 5.000              $G$16<=$I$16 Binding -                 

$G$17 Max capacity Plant B 6.000              $G$17<=$I$17 Binding -                 

Tabel 3: Adjustable Cells (Sensitivity Reports)

Final Reduced Objective Allowable Allowable

Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease

$C$8 Production x1A 5.000              -                        7000 1E+30 1000

$D$8 Production x1B 1.000              -                        5000 1000 1000

$E$8 Production x2A -                    (1.000)                5000 1000 1E+30

$F$8 Production x2B 5.000              -                        4000 1000 1000

Tabel 4: Constraints (Sensitivity Reports)

Final Shadow Constraint Allowable Allowable

Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease

$G$13 Daily budget 29.000.000      -                        45.000.000   1E+30 16.000.000 

$G$14 Max demand x1 6.000              1.000                 6.000           5000 1.000         

$G$15 Max demand x2 5.000              -                        7.000           1E+30 2.000         

$G$16 Max capacity Plant A 5.000              6.000                 5.000           1000 5.000         

$G$17 Max capacity Plant B 6.000              4.000                 6.000           2000 5.000          

Pertanyaan (setiap pertanyaan memiliki bobot yang sama): 

1. Sebutkan solusi optimal yang dihasilkan Solver: 

- Berapa jumlah produksi masing-masing biskuit di setiap pabrik? 

- Berapa laba maksimum yang dihasilkan PT Gogo? 

2. Pada Tabel 2, perhatikan kolom “Status”, tercantum: 

- Daily budget  “Not Binding” 

- Max demand x1 “Binding”  

Apa maksudnya?  

3. Pada Tabel 3, perhatikan kolom “Objective Coefficient”. Contoh: Production x1A = 7.000. Apa 

maksudnya? Dari mana asal angka ini? 

4. Pada Tabel 3, tercantum final value produksi x2A = 0 dengan reduced cost (1000). Apa maksud 

angka-angka ini?  

5. Jika harga biskuit keju naik menjadi Rp9.500, apakah terjadi perubahan pada solusi optimal 

dalam hal: 

- Jumlah produksi masing-masing biskuit di setiap pabrik? 

- Besarnya laba (naik atau turun berapa?) 

6. Jika biaya produksi untuk masing-masing jenis biskuit di Pabrik Jakarta (A) naik menjadi 

Rp3.000 per bungkus, apakah terjadi perubahan pada solusi optimal dalam hal: 

- Jumlah produksi masing-masing biskuit di setiap pabrik? 

- Besarnya laba (naik atau turun berapa?) 

7. Jika anggaran produksi per hari ditambah menjadi Rp50 juta per hari, apakah terjadi perubahan 

pada solusi optimal dalam hal: 

- Jumlah produksi masing-masing biskuit di setiap pabrik? 
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- Besarnya laba (naik atau turun berapa?) 

8. Jika terjadi demo buruh di Pabrik Jakarta (A) yang menyebabkan produksi turun menjadi 

separuhnya, apakah terjadi perubahan pada solusi optimal dalam hal: 

- Jumlah produksi masing-masing biskuit di setiap pabrik? 

- Besarnya laba (naik atau turun berapa?) 

SOAL BONUS (3 poin) 

Berdasarkan print out Solver tersebut, formulasikan model LP untuk masalah ini. 

 

SOAL 3 (20 poin) 

1. PT  Blue Sky transportasi sedang menyusun rute perjalanan untuk armada transportasinya dari 

kota Kupang menuju Kota-kota di Daratan Timor. (1) Kupang, (2) SoE, (3) Kefa, (4) Atambua, 

(5) Bobonaro,(6) Liquica, (7)Dili.  Angka yang tercantum dalam  diagram di bawah menunjukkan 

jarak. Sebagai karyawan baru di perusahaan tersebut, anda diminta untuk membantu menentukan 

jarak terpendek dari Kupang menuju ke 6 kota lainnya. (10 poin) 
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2. PT Arwana Parcel adalah perusahaan jasa pengiriman parcel di Aceh.  Menjelang lebaran, PT 

Arwana sudah mulai bersiap2 untuk mengirimkan parcel ke berbagai daerah di Indonesia dengan 

Pesawat. Sehubungan dengan keterbatasan aramada dan melonjaknya penumpang maka ada 

keterbatasan beban yang dapat dikirim ke tiap daerah pada minggu terakhir Juli 2013. Berikut ini 

adalah rute yang mungkin dilewati untuk pengiriman Parcel dari Banda Aceh (1) ke Makassar 

(7) angka dalam rute mencerminkan kuota yang dimiliki PT Arwana dalam ton pada minggu 

terakhir Juli 2013. Tentukan berapa ton parcel yang bisa dikirim pada periode tersebut dan 

melalui rute mana saja. (10 poin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL 4 (20 poin) 

Bila kondisi cuaca baik, manajemen sebuah perkebunan memperkirakan hasil panennya akan 

memiliki nilai pasar sebesar Rp120.000.000. Bila kondisi cuaca buruk, panen yang tidak dilindungi 

hanya akan memiliki nilai pasar sebesar Rp80.000.000. Jika manajemen melindungi panennya, nilai 
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pasar dari panennya diperkirakan akan tetap sebesar Rp120.000.000 bila cuaca ternyata baik, namun 

akan menjadi sebesar Rp180.000.000 jika cuaca buruk benar-benar terjadi. Manajemen perkebunan 

harus mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000 bila hendak melindungi panennya dari cuaca buruk. 

 

 

PERTANYAAN: 

A. Bagaimana gambar diagram decision tree untuk permasalahan di atas? (5 poin) 

B. Berapa probabilita cuaca baik dan buruk akan terjadi dimana manajemen perkebunan menjadi 

indifferent guna melindungi atau tidak melindungi panennya dari cuaca buruk? (5 poin) 

C. Berdasarkan probabilita yang dihitung dari poin b di atas, berapa nilai EVPI? (5 poin) 

D. Jika manajemen berencana untuk membeli sebuah alat peramal cuaca yang diiklankan memiliki 

tingkat akurasi hingga 90% untuk memprediksi cuaca baik maupun buruk, berapa harga maksimal 

yang bersedia dibayarkan oleh manajemen perkebunan untuk alat tersebut? Gunakan juga 

probabilita yang dihitung dari poin b di atas. (5 poin) 

 

SOAL 5 (15 poin) 

Setiap bulan Desember, Serikat Karyawan PT Warung Tiga (SekarWati) bernegosiasi kenaikan 

imbalan kerja untuk tahun berikutnya dengan pihak manajemen. PT Warung Tiga (PT Wati) adalah 

sebuah perusahaan yang mengoperasikan outlet rumah makan aneka nasi goreng. Dengan jumlah 

outlet sebanyak 350 buah di seluruh Indonesia – dan jumlah ini terus bertambah setiap bulannya –  PT 

Wati adalah sebuah perusahaan padat karya.  

 

Jika dalam satu shift diperlukan 5 karyawan dan 1 koki, dan rata-rata setiap outlet buka dalam 2 shift 

dari pukul 10.00 – 10.00 setiap harinya, maka imbalan kerja karyawan merupakan salah satu 

komponen beban terbesar.  Tidaklah mengherankan jika manajemen PT Wati berusaha untuk 

mengelola kenaikan imbalan kerja sedemikian rupa agar tidak memberatkan laju perusahaan.  

 

Crunchers Consultant (CC) tempat Anda bekerja diminta untuk mendampingi manajemen PT Wati 

dalam bernegosiasi dengan Sekarwati. Karena Anda baru saja mempelajari mata kuliah MKDB, Anda 

mengusulkan untuk menggunakan konsep Game Theory. Usulan Anda disetujui dan CC melakukan 

survei untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk implementasi Game Theory.  

 

Hasil survei tesebut memberikan hasil sebagai berikut:  

 Manajemen memiliki empat pilihan strategi: Alpha, Bravo, Charlie, Gamma.  

 Sekarwati memiliki empat pilihan strategi: Eka, Dwi, Catur, Panca.  

 Adapun jumlah nilai penyesuaian imbalan kerja (dalam persentase) sesuai dengan pair of 

strategies adalah sebagai berikut:  

 

Strategies Alpha Bravo Charlie Gamma 

Eka 15 10 8 13 

Dwi 6 -5 9 10 

Catur 8 4 -6 12 

Panca 10 8 5 9 

 

Karena Anda diketahui adalah mahasiswa FEUI yang telah mengambil mata kuliah Metode 

Kuantitatif dalam Bisnis dan telah mempelajari topik Game Theory, Anda diminta untuk:  
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a. Menentukan pay-off table  yang tepat dalam menggambarkan strategi jitu bagi SekarWati dan 

Manajemen. (5 poin) 

b. Menentukan strategi optimal bagi SekarWati dan Manajemen. (5 poin) 

c. Menentukan expected gains and losses  bagi SekarWati dan Manajemen dengan menunjukkan 

perhitungan yang ada. (5 poin) 

 

--- Selamat mengerjakan --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spa-feui.com/


MOJAKOE MKDB 2012/2013 

Have something to ask? Go to http://spa-feui.com and comment at mojakoe Post  
Page 6 of 13 

 

JAWABAN 
 

Soal 1 

 
Misalkan: Bahan 1=  gram 

     Bahan 2=  gram 

 

 

 Minimize Z= 

Rp8.000 +Rp5.000  

 Subject to:  

3 +  

+  

2 +  

,  

 

Titik A (0,6) 

Titik B  3 +  

 +  - 

   2 

= 1 

=  3  (1,3) 

  

Titik C +  

 +   - 

   -2 

= 1 

=  3   (3,1) 

 

Titik D (6,0) 
 

Titik A: 8000(0) + 5000(6) = Rp30.000 

Titik B: 8000(1) + 5000(3) = Rp23.000 
Titik C: 8000(3) + 5000(1) = Rp29.000 

Titik D: 8000(6) + 5000(0) = Rp48.000 

 

 PT Obat Manjur dapat meminimalkan biaya produksi dengan memproduksi sebesar nilai di titik B 

yaitu dengan 1 gram bahan I dan 3 gram bahan II. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                          

BAHAN  

        

ANTIBIOTIK        

 

I 

 

II 

1 3 unit 1 unit 

2 1 unit 1 unit 

3 2 unit 6 unit 
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Soal 2 

 
1. a. Jumlah Produksi 

                         Pabrik 

  Produk 

Jakarta 

(A) 

Bandung 

(B) 

Biskuit rasa keju ( ) 5000 1000 

Biskuit rasa kelapa 

( ) 

0 5000 

 

     b. Laba maksimum = (produksi  x harga jual ) + (produksi  x harga jual ) – budget 

         Laba maksimum = (6000 x Rp9.000) + (5000 x  Rp7.000) – Rp29.000.000 
         Laba maksimum = Rp 60.000.000 

 

*Laba maksimum juga dapat dilihat dari tabel 1* 

 
 

 

 
 

2. a. Daily budget “Not Binding” berarti daily budget yang telah memenuhi constraint namun 

digunakan lebih rendah dari yang dianggarkan , sehingga ada kelebihan (left over) sebesar 
Rp16.000.000. Hal ini menguntungkan karena tidak menggunakan terlalu banyak budget. 

    b. Max demand  “Binding” berarti produksi biskuit rasa keju ( ) telah optimum karena 

besarnya sama dan memenuhi constraint maksimum demand yang telah diprediksi sebelumnya yaitu 
sebesar 6000 bungkus per hari.  

 

3. Objective coefficient merupakan laba yang diperoleh dari penjualan setiap masing-masing produk 

 dan .  Contoh: Production A = 7.000, berarti laba yang diterima dari penjualan biskuit rasa 

keju ( ) adalah sebesar Rp7.000 per bungkus. Angka ini didapat dari pengurangan harga jual biskuit 

rasa keju (Rp9.000) dengan biaya produksi di pabrik A (Rp2.000). 

 

4. A = 0 dan reduced cost (1000) berarti solver menyarankan untuk tidak memproduksi biskuit 

rasa kelapa di pabrik A karena justru akan menimbulkan kerugian sebesar Rp1.000 per bungkus. A 

baru dapat diproduksi jika harga jual barang tersebut minimal Rp6.000 per bungkus (Laba Rp5.000 + 

reduced cost Rp1.000) 
 

5. a. Tidak akan terjadi perubahan pada jumlah produksi masing-masing pabrik karena jumlah 

produksi tidak dipengaruhi oleh harga jual. Perubahan pada harga jual hanya akan memengaruhi 
besarnya laba. 

b. Laba akan meningkat karena harga jual bertambah sedangkan jumlah produksi tetap. 

 Laba= (produksi  x harga jual ) + (produksi  x harga jual ) – budget  

 Laba= (6000 x Rp9.500) + (5000 x  Rp7.000) – Rp29.000.000 

 Laba= Rp 63.000.000 

 Maka, laba akan bertambah sebesar Rp63.000.000 – Rp60.000.000 = Rp3.000.000 
 

6. a. Tidak akan terjadi perubahan pada jumlah produksi masing-masing pabrik karena jumlah 

produksi tidak dipengaruhi oleh biaya produksi. Perubahan pada biaya produksi hanya akan 

memengaruhi besarnya laba. 

http://spa-feui.com/


MOJAKOE MKDB 2012/2013 

Have something to ask? Go to http://spa-feui.com and comment at mojakoe Post  
Page 8 of 13 

 

b. Laba akan berkurang karena biaya produksi semakin mahal sedangkan jumlah produksi tetap.  

    Laba= (produksi  x harga jual ) + (produksi  x harga jual ) – budget  

    Laba= (6000 x Rp9.000) + (5000 x  Rp7.000) – {(5000 x Rp3.000) + (0 xRp3.000) + (1000 x 

Rp4.000) + 

                (5000 x Rp3.000)} 
    Laba= Rp55.000.000 

    Maka, laba akan berkurang sebesar Rp60.000.000 – Rp55.000.000 = Rp5.000.000 

 
7. a. Berapapun besarnya pertambahan besarnya anggaran tidak akan memengaruhi jumlah produksi 

masing-masing pabrik karena daily budget telah optimal dan memenuhi constraint, serta masih 

memiliki slack sebesar Rp16.000.000.  

b. Karena tidak ada perubahan pada jumlah produksi, harga jual, dan biaya produksi maka tidak akan 
ada  perubahan pada laba. Shadow price dari penambahan anggaran adalah 0. 

 

8. a. Jumlah produksi masing-masing produk di pabrik A akan berkurang menjadi separuhnya, 
sedangkan jumlah produksi masing-masing produk di pabrik B tetap. 

b. Laba akan berkurang karena jumlah produksi di pabrik A mengalami penurunan.  

    Laba= (produksi  x harga jual ) + (produksi  x harga jual ) – budget  

    Laba= (3500 x Rp9.000) + (5000 x  Rp7.000) – {(2500 x Rp2.000) + (0 xRp2.000) + (1000 x 

Rp4.000) + 

                (5000 x Rp3.000)} 
    Laba= Rp42.500.000 

    Maka, laba akan berkurang sebesar Rp60.000.000 – Rp42.500.000 = Rp17.500.000 

 
 

 

SOAL BONUS 

Maximize Z = Rp9.000 A + Rp9.000 B + Rp7.000 A  + Rp7.000 B 

Subject to : A + 2000 B + 4000 A  + 3000 B < 45.000.000 

   A + A < 5000 

   B + B < 6000 

   A + B < 6000 

   A + B < 5000 

  A, A , B, B > 0 

 

 

Soal 3 

 
1.  

{1} 1--2 26 

 

1--3 40 

{1,2} 1--3 40 

 
2--3 38 

 

2--4 50 

 

2--5 41 

{1,2,3} 2--4 50 

 
2--5 41 

 

3--5 48 

{1,2,3,5} 2--4 50 

 

5--4 57 
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5--6 51 

 

5--7 55 

{1,2,3,4,5} 4--6 72 

 
5--6 51 

 

5--7 55 

{1,2,3,4,5,6} 5--7 55 

 

6--7 79 

   

Total:  26+38+41+50+51+55 

 

=261 

  

 
b. 

 

 

1-3-6-7  = 9 
1-2-7  = 3  

1-2-5-7  = 9 

1-3-4-5-7 = 6 

1-2-4-5-7 =  

Total  = 30 

 
 

 

 
 

 

 

Soal 4 

 

 

 
A.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                      Cuaca 

Pilihan 

Baik Buruk 

Melindungi  (120-20)=100 juta (180-20)=160 

juta 

Tidak melindungi 120 juta 80 juta 
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B.  Indifferent adalah kondisi dimana seorang decision-maker menjadi risk-neutral dalam 

menghadapi pilihan karena ia mengharapkan Expected Monetary Value (EMV) yang sama 

dari beberapa pilihan yang ada. 

 

Misal: p       = peluang cuaca baik 

            (1-p) = peluang cuaca buruk 

EMV (Melindungi)  =      EMV (Tidak melindungi) 

(120-20)p + (180-20)(1-p) =      120p + 80(1-p) 

               p =   0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 Dengan kondisi indifferent, peluang terjadinya cuaca baik sebesar 0.8 dan peluang 

terjadinya cuaca buruk sebesar (1-0.8) = 0.2 

 

 

C. EV (Melindungi)     = (0.8 x Rp100 juta) + (0.2 x Rp160 juta) = Rp112 juta 

    EV (Tidak melindungi) = (0.8 x Rp120 juta) + (0.2 x Rp80 juta)   = Rp112 juta 

    EV decision with given perfect information = (0.8 x Rp120 juta) + (0.2 x Rp160 juta) = 

Rp128 juta 

    EVPI = Rp128 juta – Rp112 juta = Rp16 juta 

 

   

 

 

D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     EV (Membeli alat)  = {0.9 x (Rp120 juta + Rp160 juta)} + {0.1 x (Rp100 juta + 

Rp80 juta)}  

        = Rp270 juta 

     EV (Tidak membeli alat) = Rp112 juta 

 

 Harga tertinggi yang bersedia manajemen perkebunan bayarkan untuk membeli alat 

peramal cuaca tersebut tidak lebih dari Rp270juta-Rp112juta=Rp158 juta 
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Soal 5 

 
Dari soal, Sekarwati menerapkan strategi offensive, dan Wati menerapkan strategi defensive. 

Untuk itu, Sekarwati menerapkan strategi maximin dan Wati menerapkan strategi minimax. 

 

a. Tabel Payoff. 

Untuk dapat membuat table payoff, maka strategi 4x4 dieliminasi menjadi 2x2. Pilih strategi 

yang paling dominan.  
 

 

  

TABLE STRATEGI SEKARWATI 

 

Strategies Alpha Bravo Charlie Gamma 

Eka 15 10 8 13 

Dwi 6 -5 9 10 

Catur 8 4 -6 12 

Panca 10 8 5 9 

 
Untuk strategi Sekarwati (offensive) , terlihat bahwa strategi Catur semuanya lebih kecil 

daripada strategi Eka, oleh karena itu strategi Catur akan dieliminasi. Selain itu, strategi Panca juga 

semuanya lebih kecil daripada strategi Eka, oleh karena itu strategi panca akan di eliminasi. 
 

 

TABLE STRATEGI WATI 

 

Strategies Alpha Bravo Charlie Gamma 

Eka 15 10 8 13 

Dwi 6 -5 9 10 

Catur 8 4 -6 12 

Panca 10 8 5 9 

 

Untuk strategi Wati (defensive), terlihat bahwa strategi Alpha semuanya lebih besar dari 

strategi Bravo, oleh karena itu strategi Alpha dieliminasi. Selain itu, strategi Gama semuanya lebih 

besar dari strategi strategi Bravo (dan juga Charlie) sehingga strategi Gama dieliminasi. Sehingga 

table payoff nya menjadi: 

 

Strategies Bravo Charlie 

Eka 10 8 

Dwi -5 9 

 

Maximin (strategi Sekarwati) : 8 

Minimax (strategi Wati)  : 9 
 

b. Mix strategy 

Misal: p= probability Eka ; 1-p= probability dwi 

10p-5(1-p)  = 10p-5+5p = 15p-5……..(1) 
8p + 9 (1-p) = 8 p + 9-9p = -p+9…………..(2) 

 

15p-5 = -p+9 
16p = 14 

P = 0,875  p=eka 
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1-p = 0,125  1-p=dwi 

 
Misal x= probability Bravo ; 1-x= probability Charlie 

10x + 8(1-x) = 10x+8-8x = 2x+8…………….(1) 

-5x+9(1-x) =-5x+9-9x =-14x+9……………(2) 

 
2x+8 =-14x+9 

16x = 1 

X = 0,0625  Bravo 
1-x = 0,9375  Charlie 

 

Jadi, mix strategy: 
1. Sekarwati : Strategi Eka=87,5% ; Strategi Dwi = 12,5% 

2. Wati  : Strategi Bravo= 6,25% ; Strategi Charlie = 93,75% 

 

c. Expected gain  :  15p-5 
15*0,875 - 5  = 8,125% 

 

Expected loss  : 2x + 8 
   2*0,0625 + 8  = 8,125% 

 

 
 

 

SEMOGA SUKSES 
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