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STOCHASTIC PROCESS

Stochastic process
• Sample space (ruang sample): all possible
outcome
• Random variable:
– Fungsi nilai real yang didefinisikan pada outcome
– Fungsi nilai real yang ditempelkan pada outcome

• Stochastic process: kumpulan dari beberapa
random variable yang didefinisikan pada
sample space yang sama

Stochastic process
Klasifikasi Stochastic Process berdasar State
Space dan Parameter
Parameter
State Space
Discrete
Continue
Discrete
DS DP SP
DS CP SP
Continue
CS DP SP
CS CP SP

Stochastic process
Notasi
• X(t); t Є T
• T
• t
• X(t)

:
:
:
:

stage
set of index
parameter
state of the process
pada time t

• State space
– sample space pada stochastic process
– X(t1), X(t2), X(t3)

Stochastic process
Pengamatan pada sebuah bank
• DS DP SP
– Bila kita ingin mengetahui berapa banyak customer
dalam bank ketika seorang customer datang
– State space: banyaknya customer dalam bank 
diskrit
– Parameter: n = customer index  diskrit
– X(n) = banyaknya customer dalam bank saat
customer ke-n datang
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Stochastic process
Pengamatan pada sebuah bank
• DS CP SP
– Bila kita ingin mengetahui banyaknya customer
dalam bank pada suatu saat tertentu
– State space: banyaknya customer dalam bank 
diskrit
– Parameter: time index  kontinyu
– X(t): jumlah customer dalam bank pada waktu = t

Stochastic process
Pengamatan pada sebuah bank
• CS CP SP
– Bila kita ingin mengetahui berapa lama waktu
yang diperlukan untuk melayani semua customer
yang ada dalam bank dalam suatu waktu
– State space: lama “to clean out”  kontinyu
– Parameter: t = time index  kontinyu
– X(t): waktu yang diperlukan untuk “clean out”
customer pada waktu t

Stochastic process
Pengamatan pada sebuah bank
• CS DP SP
– Bila kita ingin mengetahui berapa lama seorang
customer harus menunggu sebelum dilayani
– State space: waiting time  kontinyu
– Parameter: n = customer index  diskrit
– X(n): lamanya customer ke-n harus menunggu
sebelum dilayani

Stochastic process
Definisi : kumpulan variabel random yang diberi indeks {Xt},
dimana indeks t tersebut merupakan anggota dari suatu set T.
Pada umumnya T merupakan kumpulan bilangan integer nonnegatif, dan Xt menyatakan ukuran karakteristik sistem yang
diamati pada saat t.
Sebagai contoh, suatu proses stokastik X 1, X2, X3, ... adalah suatu
proses stokastik yang menyatakan kumpulan tingkat persediaan
mingguan (atau bulanan) dari suatu produk; atau kumpulan
dari permintaan mingguan produk tersebut.

Stochastic process
Proses stokastik, oleh karenanya, memiliki jenis
dan jumlah yang sangat banyak; tergantung
dari permasalahan yang dikaji. Proses stokastik
yang kita bahas lebih lanjut mempunyai
struktur sebagai berikut :
pada saat t, dimana t = 0,1,2,... sistem yang diamati berada pada salah
satu status yang mutually exclusive (dari status-status sistem yang
terbatas jumlahya); dan status-status tersebut memiliki label 0,1,2, ..., M.

MARKOV CHAINS
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Basic Concepts of Markov Processes
1. A Markov process describes a system moving from one state to
another under a certain probabilistic rule.
2. The process consists of countable number of stages. Stages can
correspond to:

– Fixed time periods (days, weeks, months)
– Random points in time right after a change occurs.
3. At each stage the process can be assessed and determined to be in
any one of a countable number states.
4. The probability of moving from state
That is, in a Markov Process
“i“ at stage k to state “j“ at stage k + 1
past plays no role in
is independent of how the process has the
determining how the process
arrived at state “i“.
will move to a future state

Business Applications
• Determining the transition matrix for a restaurant,
where probabilities for tomorrow’s weather are
assessed to help estimate daily profit.
• Studying the behavior of inventories for a
computer store.
• Forecasting the policy holder’s account status for
an insurance company.
• Determining the long run market share for a
certain store.

from a given current state.

Markovian property

Probabilitas Transisi

P{Xt+1 = j| X0 = k0, X1 = k1, ..., Xt-1 = kt-1, Xt = i} = P{Xt+1 = j| Xt = i} utk. i = 0,1, ... dan setiap
urutan i,j, k0,k1, ...,kt-1.

Probabilitas kondisional suatu event dimasa mendatang, jika
sebelumnya berasal dari event apapun, dan saat ini sedang
berada pada status i, adalah independen terhadap event masa
lalu tersebut dan hanya tergantung pada status saat ini.

 Probabilitas kondisional P{Xt+1 = j| Xt = i} disebut probabilitas transisi.
Jika untuk setiap i dan j,
P{Xt+1 = j| Xt = i} = P{X1 = j| X0 = i} untuk semua t = 0,1,2, ...,
 maka probabilitas transisi (one step) ini disebut dalam keadaan stasioner
dan dinotasikan sebagai pij. Jadi, probabilitas transisi (one step) yang
stasioner ini juga mempunyai implikasi bahwa untuk setiap i, j, dan n ( n =
0,1,2, ...)
P{Xt+n = j| Xt = i} = P{Xn = j| X0 = i} untuk semua t = 0,1,2, ...,

Probabilitas Transisi

Probabilitas Transisi

 Probabilitas kondisional tersebut umumnya dinotasikan
sebagai pij(n) dan disebut sebagai probabilitas transisi nstep. (Catatan : untuk n = 0, maka pij(0) adalah sama dengan
P{X0 = j| X0 = i} yang bernilai 1 bila i=j, dan 0 bila i≠j. Untuk
n = 1, pij(n) adalah probabilitas transisi (satu step) dan
dituliskan sebagai pij).
 Jadi, pij(n) adalah suatu probabilitas kondisional dari suatu
variabel random X, yang berawal dari status i, dan akan
berada pada status j setelah n step (atau n unit waktu).

Karena pij(n) adalah suatu probailitas kondisional,
maka nilainya harus non-negatif; dan karena proses
“perjalanan” atau transisi sistem ini dari waktu ke
waktu selalu menuju salah satu status yang
mungkin, maka :
pij(n) ≥ 0 untuk semua i dan j; n = 0,1,2, ...,
M

Dan  pij( n )  1untuk semua i; n=0,1,2, ...
j 0
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Probabilitas Transisi n-step

Status dan Probabilitas Transisi
0.2

Notasi dalam bentuk matriks yang dapat digunakan untuk
menyatakan probabilitas transisi n-step adalah

0.4

0.8

1

0

0.6
Peluang setelah dari kondisi 1 menjadi kondisi 0 adalah sebesar 0.6 dan
Peluang setelah dari status 1 tetap ke status 1 sebesar 0.4

Definisi M/c :
Suatu proses stokastik {Xt} (t = 0,1, ...) disebut sebagai Markov
chain bila proses stokastik tersebut memiliki Markovian
property. M/c yang akan dibahas selanjutnya adalah M/c yang
memiliki properti :
 Jumlah status terbatas;
 Probabilitas transisi yang stasioner; dan
 Memiliki probabilitas awal P{X0 = i} untuk semua i.

Matrik Transisi
P31 = 0,184
P00 = 0.080

P11 = 0,368
P01 = 0,184

0

1
P10 = 0,632

•
•
•

Intepretasi dari matrik transisi tersebut
adalah seperti yang digambarakan dalam
gambar disamping
Peluang setelah dari kondisi 1 menjadi
kondisi 0 adalah sebesar 0.632
Peluang setelah dari status 3 tetap ke
status 3 sebesar 0.368

P02 = 0,368
P03 = 0,368
P30 = 0,080

P21 = 0,368
P20 = 0,264

P32 = 0,368

3

2

P33 = 0,368

Contoh 1 Matriks Transisi
• Nilai Saham 1 :
Di akhir hari, nilai saham dicatat; bila naik, maka probabilitas
esok hari nilainya juga naik = 0,7. Jika nilai saham diakhir hari
turun, maka probabilitas esok hari akan turun juga = 0,5.
Kejadian-kejadian tersebut merupakan M/c; dan bila status 0
menyatakan nilai saham naik dan status 1 menyatakan nilai
saham turun, maka matriks transisi probabilitasnya adalah :

P22 = 0,368

Contoh 2 Matriks Transisi
Nilai Saham 2

Andaikan contoh saham sebelumnya diubah sebagai
berikut : Nilai saham esok hari tidak hanya tergantung
pada nilai saham hari ini, namun juga kemarin.
– Jika nilai saham selama dua hari berturut-turut (hari ini dan kemarin)
naik, maka nilainya besok juga akan naik memiliki probabilitas = 0,9.
– Jika nilainya hari ini naik, tetapi kemarin turun, maka probabilitas
besok nilainya akan naik = 0,6.
– Jika hari ini nilainya turun, tetapi kemarin naik, maka probabilitas
besok nilai saham akan naik = 0,5
– Jika nilai saham hari ini dan kemarin turun, probabilitas nilainya besok
akan naik = 0,3.
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Contoh 2 Matriks Transisi
• Sistem tersebut dapat dipandang sebagai M/c bila definisi
statusnya adalah :
o
o
o
o

Status 0 : Nilai saham hari ini naik, kemarin juga naik
Status 1 : Nilai saham hari ini naik, kemarin turun
Status 2 : Nilai saham hari ini turun, kemarin naik
Status 3 : Nilai saham hari ini turun, kemarin juga turun

• Maka matriks transisi probabilitas dari M/c dengan 4 status
tersebut adalah :

Contoh 3 Matriks Transisi
Seseorang mempunyai $ 1 yang dipertaruhkan dalam permainan judi.
Pemain judi ini akan mendapatkan $ 1 bila menang, dan kehilangan $ 1 bila
kalah. Probabilitas pemain untuk menang adalah p > 0, dan probabilitas
kalahnya = (1-p). Permainan judi ini akan berakhir bila pemain telah
memiliki $ 3, atau uangnya habis. Model permainan ini merupakan M/c
dengan status 0, 1, 2, dan 3 yang menyatakan uang yang dimiliki pemain
berturut-turut sebesar 0, $1, $2, dan $3, dengan matriks transisi probabilitas
seperti berikut.

Persamaan Chapman-Kolmogorov
Persamaan Chapman-Kolmogorov berguna untuk menentukan probabilitas transisi
n-step, pij(n) sebagai berikut.

 Persamaan tersebut menyatakan bahwa untuk bertransisi dari status i ke status j
dalam n-step, maka prosesnya akan berada di status k dalam m-step (m lebih
kecil dari n).

CHAPMAN-KOLMOGOROV
EQUATIONS

Persamaan Chapman-Kolmogorov
•

Bentuk khusus dari persamaan diatas adalah untuk m = 1 dan m = (n-1)
sebagai berikut :

•

Dengan demikian, pij(n) dapat dihitung dari pij secara berurutan. Untuk n =
2, maka persamaan Chapman-Kolmogorov menjadi :

 Jadi, pik(m).pkj(n-m) merupakan probabilitas kondisional dari sistem yang berubah
dari status i ke status k setelah m-step, dan kemudian berpindah ke status j
setelah (n-m) step. Dengan menjumlahkan probabilitas kondisional ini untuk
semua nilai k yang mungkin, akan diperoleh pij(n).

Persamaan Chapman-Kolmogorov
Perhatikan bahwa pij(2) adalah = elemen dari matriks P(2), yang
diperoleh dari perkalian matriks probabilitas transisi 1-step
dengan dirinya sendiri.

Bila misalnya diinginkan nilai probabilitas transisi dari status 1 ke status
3 dalam 2-step, maka :
p13(2) = p10. p03 + p11. p13 + p12. p23 + p13. p33
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Persamaan Chapman-Kolmogorov

Persamaan Chapman-Kolmogorov

Untuk bentuk yang lebih umum, matriks probabilitas transisi n-step dapat
diperoleh dari persamaan berikut :

• Misalkan matrik transisi adalah sebagai berikut:

P(n) = P.P...P = Pn
= P. P(n-1) = P(n-1).P
Jadi, matriks probabilitas transisi n-step dapat diperoleh dengan mengalikan
matriks probabilitas transisi 1-step sebanyak n kali. Bila nilai n tidak besar,
maka P(n) dapat dihitung dengan cara ini; namun bila nilai n cukup besar,
cara tersebut tidaklah efisien dan dapat terjadi kesalahan-kesalahan dalam
pembulatan.

• Sehingga matriks probabilitas transisi 2-step dapat dihitung
dengan cara seperti berikut.

Klasifikasi Status-status dalam Markov Chain

CLASSIFICATION OF STATES IN
MARKOV CHAINS

Klasifikasi Status-status dalam Markov Chain
•

Pada contoh gambling, status 2 tidak dapat diakses dari status 3. Hal ini
karena karakteristik permainan tersebut dimana pemain yang telah
memiliki $ 3 (status = 3), maka permainan judi akan berhenti, sehingga
tidak akan meninggalkan status 3 ini lagi. Juga, hal ini dapat dilihat dari
P(n) yang mempunyai bentuk :

 Probabilitas transisi yang berkatan dengan perpindahan status
merupakan komponen yang penting dalam M/c. Untuk mengetahui
property M/c lebih lanjut, diperlukan konsep dan definisi tentang statusstatus pada M/c tersebut.
 Status j disebut accessible dari status i bila pij(n) > 0 untuk suatu nilai n >
0. Artinya, status j yang dapat diakses dari status i ini menyatakan bahwa
sistem yang berada pada status i (pada akhirnya) akan dapat berada
pada status j.
 Secara umum, kondisi cukup agar semua status dapat diakses adalah bila
terdapat nilai n dimana pij(n) > 0 untuk semua i dan j.

Klasifikasi Status-status dalam Markov Chain
 Bila status j dapat diakses dari status i, dan status i juga dapat diakses dari
status j, maka staus i dan status j dikatakan sebagai status-status yang
berkomunikasi (communicate).

 Secara umum, dapat dinyatakan bahwa :
o Suatu status berkomunikasi dengan dirinya sendiri, karena pii (0) = P{X0 = i| X0 = i} = 1
o Bila status i berkomunikasi dengan status j, maka status j berkomunikasi dengan
status i
o Bila status i berkomunikasi dengan status j, dan status j berkomunikasi dengan status
k, maka status i berkomunikasi dengan status k.

•

untuk semua n, dimana * menyatakan bilangan non-negatif. Jadi ada
elemen pada baris 0 dan baris 3 yang bernilai 0, berapapun nilai n-nya.
Walaupun status 2 tidak dapat diakses dari status 3, namun status 3
dapat diakses dari status 2, karena untuk n = 1, p23 > 0.

 Property (1) dan (2) menuruti definisi komunikasi antar status; sedangkan
Property (3) mengikuti Persamaan Chapman-Kolmogorov.
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Klasifikasi Status-status dalam Markov Chain
 Sebagai akibat dari property berkomunikasi ini, maka state space dapat
dibagi menjadi kelas-kelas yang berbeda, dimana dua status yang
berkomunikasi termasuk dalam satu kelas. jadi, suatu M/c dapat terdiri
atas dua atau lebih kelas yang berbeda (disjoint class), dimana suatu
kelas boleh jadi terdiri hanya 1 status.
 Bila M/c hanya terdiri atau mempunyai satu kelas (yang berarti semua
statusnya saling berkomunikasi), maka M/c tsb. disebut sebagai M/c
yang irreducible.
 Pada contoh nilai saham 1, M/c-nya irreducible.
 Pada contoh gambling, M/c-nya terdiri atas 3 kelas : status 0 membentuk
satu kelas, status 3 juga membentuk satu kelas, serta status 1 dan 2
membentuk kelas ketiga.

Probabilitas steady-state

Long Run Properties of M/C
Probabilitas Steady-state

Perhatikan bahwa angka keempat baris memiliki angka-angka yang
identik; yang berarti bahwa setelah 8 minggu, besarnya probabilitas
sistem berada pada status j adalah independen dari kondisi awal.

Probabilitas steady-state
 Probabilitas steady-state adalah probabilitas bahwa proses
yang diamati berada pada suatu status tertentu, misalnya j,
setelah proses tersebut mengalami transisi dalam jumlah
yang besar.
 Nilai probabilitas steady state ini adalah = πj , dan
independen terhadap distribusi probabilitas awal.
 Perlu diketahui juga bahwa probabiilitas steady-state tidak
berarti bahwa proses dari sistem akan berhenti pada suatu
status; melainkan tetap bertransisi dari status ke status yang
ada, dan pada setiap step n, probabilitas transisinya dari
status i ke status j tetap = pij(n).

Probabilitas steady-state

Contoh

 Hal penting lain yang berkaitan dengan probabilitas steadystate adalah bahwa : bila i dan j merupakan status-status yang
recurrent tetapi berada pada kelas yang berbeda, maka pij(n) =
0 untuk semua n; sesuai dengan definisi dari suatu kelas.
 Demikian pula, bila j adalah status transient, maka pij(n) =v0
untuk semua i; yang berarti bahwa probabilitas sistem berada
pada status transient setelah bertransisi dalam jumlah yang
besar cenderung menuju nol.

• Matrik transisi dari cuaca pada suatu kota adalah
sebagai berikut:

0

P=

0
1

1

 0.8 0.2


 0.6 0.4

• Status 0 berarti cerah (tidak hujan)
• Status 1 berarti hujan
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Jika sekarang hujan, berapa peluang hari ke 4
setelah hari ini cerah?

One-step transition matric
0

P=

0
1

 0.8 0.2


 0.6 0.4

1

 0.8 0.2


 0.6 0.4

P1
0

1

minggu

P3

P2

Senin

P4

P5

2

3

4

5

Selasa

Rabu

kamis

jumat

 0.8 0.2   0.752 0.248   0.75 0.25 


 

 0.6 0.4  0.744 0.256  0.749 0.251

Jika sekarang hujan, berapa peluang besok cerah?
 0.8 0.2   0.8 0.2   0.76 0.24


 

 0.6 0.4  0.6 0.4  0.72 0.28

Matrik Transisi N-step

 0.8 0.2   0.76 0.24   0.752 0.248


 

 0.6 0.4  0.72 0.28  0.744 0.256

Matrik Transisi N-step
P(4)=P.P3

P(2)=P.P

 0.8 0.2   0.8 0.2   0.76 0.24


 

 0.6 0.4  0.6 0.4  0.72 0.28
P(3)=P.P2

 0.8 0.2   0.76 0.24   0.752 0.248


 

 0.6 0.4  0.72 0.28  0.744 0.256

 0.8 0.2   0.752 0.248   0.75 0.25 


 

 0.6 0.4  0.744 0.256  0.749 0.251
P(5)=P.P4

 0.8 0.2   0.75 0.25    0.75 0.25


 

 0.6 0.4  0.749 0.251  0.75 0.25
Dalam mencari p8 , apakah harus menghitung P7?

Matrik Transisi N-step
P(4)=P.P3
 0.8 0.2   0.752 0.248   0.75 0.25 


 

 0.6 0.4  0.744 0.256  0.749 0.251
P(4)=P2.P2
 0.76 0.24  0.76 0.24   0.75 0.25 


 

 0.72 0.28  0.72 0.28  0.749 0.251

P(4)=P3.P1
 0.752 0.248   0.8 0.2   0.75 0.25 


 

 0.744 0.256  0.6 0.4  0.749 0.251

Steady State
P5 =

 0.8 0.2   0.75 0.25    0.75 0.25


 

 0.6 0.4  0.749 0.251  0.75 0.25

0.75
P10 = 

0.25  0.75 0.25  0.75 0.25
 
 

 0.75 0.25  0.75 0.25  0.75 0.25

P31=
 0.8 0.2   0.75 0.25   0.75 0.25   0.75 0.25   0.75 0.25




 

 0.6 0.4  0.75 0.25  0.75 0.25  0.75 0.25  0.75 0.25
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Klasifikasi Status dalam Markov Chain
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Reachable
Communicate
Close Set
Absorbing state
Absorbing markov chain
Transient State
Recurrent State
Periodic
Ergodic

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Reachable
• Status j dikatakan reachable dari status i jika terdapat
path(jalur atau busur) dari i menuju j
• Status 5 adalah reachable dari status 3 melaui 3-4-5

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Closed Set
• Himpunan status dikatakan sebagai closed set jika tidak terdapat
status diluar himpunan yang dapat dicapai oleh status anggota
himpunan tersebut.
• Status 1 dan 2 adalah closed set
• Status 3,4 dan 5 adalah closed set

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Communicate
• Status J dikatakan communicate dengan state i
jika status i reachable dari j dan j reachable dari
i.

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Absorbing State
• Status i dikatakan sebagai absorbing state jika
Pii=1
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Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Tentukan mana saja transient state!

p01

p12

0

• Status i dikatakan sebagai transient state jika terdapat status j yang
dapat dicapai dari i namun i tidak dapat dicapai melalui j.
• Terdapat cara untuk meninggalkan status i tanpa bisa kembali ke
status i

•
•
•

Markov chain dikatakan sebagai absorbing jika markov chain tersebut
memiliki minimal satu absorbing state dan setiap state dapat mengakses
absorbing state tersebut.
1,2 dan 3 adalah transient state
0 dan 4 adalah absorbing state
1,2 dan 3 dapat menuju 0 dan 4 dan tidak akan dapat kembali

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

p22

4

•
•
•

Semua path yang berasal dari i hanya akan bisa kembali ke i dalam
kelipatan k >1.
Jika kita mulai dengan status 1 maka satu-satunya cara untuk kembali ke
status 1 adalah minimal setelah 3 periode.
Status 1 memiliki periode 3.
Recurrent state yang bukan periodic state disebut sebagai aperiodic state

p33

Recurrent State
• Jika bukan transient state maka status tersebut
dapat dikatakan sebagai recurrent state.
• Semua status pada contoh diatas merupakan
recurrent state

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain
1

•

3

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

0

Periodic State

p32

p14

Transient State

•

2

p10

p00

Contoh Klasifikasi Status dalam Markov Chain

p23

1

0.5
1

2

1

0.5
Periodic State
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Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Ergodic(ireducible)
• Jika semua status merupakan recurrent, aperiodic, dan
communicate maka markov chain tersebut dapat dikatakan sebagai
Ergodic markov chain.

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Bukan Ergodic
• Bukan ergodic karena terdapat dua closed set yaitu (1,2) dan(3,4)

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Apakah matrik transisi tersebut merupakan
rantai markov Ergodic ?

Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

•
•
•
•

4 adalah transient state
3 adalah transient state
2 adalah absorbing state
…

Review Questions
• Apakah yang dimaksud dengan proses stokastik?
• Kapankah suatu proses stokastik memiliki
markovian property?
• Berikan contoh kejadian-kejadian yang memenuhi
markovian property!
• Apakah yang ditunjukkan oleh matrik transisi?
• Apakah yang dimaksud dengan probabilitas steady
state?
• Kapankah kondisi steady state dicapai?
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Contoh Klasifikasi Status dalam
Markov Chain

Perusahaan Asuransi
Perusahaan asuransi mewajibkan konsumennya untuk membayar premi dengan
ketentuan sebagai berikut:
 tidak pernah kecelakaan dalam dua tahun terakhir : $250

 Dalam dua tahun terakhir stetiap tahun pernah kecelakaan : $800
 Pernah kecelakaan hanya sekali dalam dua tahun terakhir : $400
Data historis:
1.

Jika konsumen kecelakaan dalam tahun terakhir maka konsumen tersebut
memiliki kemungkinan mengalami kecelakaan lagi pada tahun ini sebesar 10%.

2.

Jika konsumen tidak pernah kecelakan dalam dua tahun terakhir maka
konsumen tersebut memiliki probabilitas untuk mengalami kecelakaan pada
tahun ini sebesar 3%.

State-Transition Network for Insurance Company
Tentukan :
• probabilitas steady-state
• the long-run average annual premium yang dibayar oleh konsumen
.03

Buat markov chain dengan empat status yang menyatakan: (N, N), (N, Y), (Y, N),
(Y,Y) yang berarti (kecelakaan tahun lalu , kecelakaan tahun sekarang).

(N, N) (N, Y) (Y, N) (Y, Y)

P=

(N, N) 0.97
(N, Y)
0
(Y, N) 0.97
(Y, Y)

0

0.03
0
0.03

0
0.90
0

0
0.10
0

0

0.90

0.10

Tentukan transient state, recurent state, absorbing state! Apakah
markov chain berikut ini adalah ergodic markov chain?

.97

N, N

N, Y
.97

.90

.90
.03

Y, N

Y, Y

.10

.10

ergodic

Tentukan transient state, recurent state, absorbing state! Apakah
markov chain berikut ini adalah ergodic markov chain?
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Kenapa markov chain berikut bukan
ergodic?
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