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ABSTRACT 
Detecting word classes in a text file can be a very time-consuming task. However, such activities are needed in 
applications using natural language, such as machine translation or speech recognition to give computer the knowledge 
about the word categories in each language. One of the techniques commonly used is parsing. Through parsing, the 
computer gets and reads the labels assigned to each word. These labels will be valuable to computer in differentiating or 
choosing which words it needs to deliver. For that reason, this study concentrates on constructing a morphological 
parsing for Indonesian. In order to get a fine result, the first step to be conducted is to construct a lexicon consisting of 
affixation verbs considered as a knowledge base given to the computer. The analysis on the morphological structure from 
a lexical morpheme has been done with the finite state transducer approach. The results were evaluated by randomly 
picking up 20 texts. The evaluation shows that the system is capable of doing morphological parsing with an accuracy 
rate of 81,44%. One of the system drawbacks is that it does not do syntactic and semantic analysis so that some parsing 
results are inaccurate due to the contexts of the words.  
Keywords: Morphological Parsing, Finite State Transducer, Finite State Automata 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Penelitian dalam bidang pemrosesan bahasa alami sudah banyak dilakukan. Namun penelitian bahasa alami terhadap 
bahasa Indonesia masih sedikit dilakukan dan kurang dipublikasikan. Salah satu komponen terpenting dalam pemrosesan 
bahasa alami adalah pengurai (parser) struktur morfologis dari suatu kalimat. Pengurai morfologis ini mengidentifikasi 
dan memberi label imbuhan yang tergabung dalam sebuah morfem leksikalis sehingga membentuk satu kesatuan kelas 
kata yang memiliki makna tunggal ataupun bermakna ganda. Proses penguraian morfem yang terkandung dalam jenis 
kata tertentu dalam sebuah kalimat bahkan lebih atau pada paragraf dalam sebuah teks, mirip dengan proses penguraian 
dalam tata bahasa pemrograman dalam dunia komputer. Perbedaan yang mendasar pada keduanya adalah tata bahasa 
dalam dunia komputer merupakan tata bahasa yang bebas konteks (context free grammar), sedangkan tata bahasa pada 
bahasa Indonesia merupakan tata bahasa alami yang peka terhadap konteks (context sensitive). 
 
Melalui penelitian ini dihasilkan sebuah sistem pendeteksi kata kerja berimbuhan yang mampu mengenali variasi awalan 
men-, memper-, di-, dan diper-, dengan memberikan keluaran berupa pelabelan struktur morfologis dari kata kerja 
tersebut. Salah satu manfaat dari pelabelan adalah  pada proses penerjemahan antar bahasa, sehingga diperoleh keluaran 
yang tepat. Pendekatan keluaran sistem menggunakan pemodelan Finite State Transducer (FST).  
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Adapun beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut: 
1) Menghasilkan sebuah mesin maya untuk membedakan variasi morfofonemis (perubahan bunyi) dalam variasi 

penggabungan prefiks meN-[1] dan di- dengan bentuk dasar  tunggal atau kompleks. 
2) Melakukan penelitian awal atau penyediaan basis data untuk penelitian selanjutnya seperti untuk pemetaan teks ke 

dalam bentuk bunyi ujaran. Untuk bentuk kata yang sama kadang memiliki makna lebih dari satu dan karena 
perbedaan pelafalannya dalam bahasa tertentu maka akan menghasilkan makna yang berbeda pula.  

 
1.3 Rumusan Masalah  
Berdasarkan arti pentingnya parsing morfologis serta kompleksitas perubahan morfem dengan prefiks meN-, memper-, 
di- dan diper- maka permasalahan yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana merumuskan pelabelan struktur morfologis alomorfisme prefiks meN- (mem-, men-, meny-, meng-, 

menge-, me-) dan memper- dari morfem leksikalis/root kata tertentu? 
2) Bagaimana merumuskan pelabelan struktur morfologis pada  prefiks di- dan diper-  dari morfem leksikalis tertentu? 
3) Bagaimana memberikan pengetahuan kepada komputer agar mampu mengenali perumusan di atas? 
4) Bagaimana mengimplementasikan perumusan di atas dengan pemodelan keluaran menggunakan metode Finate State 

Ttransducer (FST)? 
 

2. Landasan Teori 
2.1 Finite State Automata (FSA) 
 Finite State Automata (FSA) adalah model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit. Sistem dapat berada di 
salah satu dari sejumlah kondisi. Kondisi sistem merupakan ringkasan informasi yang berkaitan dengan masukan-
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masukan sebelumnya yang diperlukan untuk menentukan keadaan sistem pada masukan-masukan berikutnya. FSA 
sangat cocok untuk memodelkan sistem dengan jumlah kondisi yang berhingga. 
Secara formal FSA dinyatakan oleh 5 parameter (quintuple) atau M= (Q, Σ , q0, F, δ ) di mana[2]: 

Q = himpunan kondisi/kedudukan N kondisi q0,q1,...,qN 
Σ = himpunan simbol masukan atau abjad 
q0= kondisi awal (start state) 
F = himpunan kondisi akhir, F ⊆  Q 
δ (q,i) = fungsi transisi. Jika kondisi q ∈  Q diberi simbol masukan i ∈ Σ , δ (q,i) akan mengembalikan nilai 
kondisi menjadi q’∈Q dengan relasi dari QxΣ  to Q. 

FSA berdasar pada pendefinisian kemampuan berubah kondisi-kondisinya bisa dikelompokkan ke dalam deterministic 
finite automata (DFA) dan nondeterministic finite automata (NDFA) atau NFA. 
 
2.1.1 Deterministic Finite Automata (DFA) 
FSA akan disebut DFA, jika ada tepat satu kondisi berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Untuk 
memperjelas maka dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Mesin Automata DFA [3] 

Konfigurasi DFA, dinyatakan sebagai berikut: 
 Q = {q0,q1,q2} ; Σ  = {a,b} ; δ = q0  ;  F ={q2} 
Fungsi-fungsi transisi yang ada sebagai berikut: 
 δ (q0,a) = q0  ;  δ (q0,b) = q1  ;  δ (q1,a) = q1  ;  δ (q1,b) = q2  ; δ (q2,a) = q1  ; δ (q2,b) = q2 
Tabel transisi menggambarkan aksi yang dilakukan oleh suatu mesin dijelaskan pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Transisi Kondisi dari DFA pada Gambar 1[3] 

δ  Masukan 
Kondisi a      b 
q0 q0    q1 
q1 q1    q2 

 
2.1.2 Nondeterministic Finite Automata (NFA) 
Dalam NFA, bisa terdapat 0,1, atau lebih transisi dengan simbol masukan yang sama. Sebagai contoh dapat dilihat pada 
Gambar 2. Di mana dari  kondisi q0 terdapat dua anak panah keluar yang berlabel masukan ”a”.  

 
Gambar 2. Mesin Automata NFA[3] 

Konfigurasi NFA dapat dinyatakan: 
 Q = {q0,q1} ; Σ  = {a,b} ; δ = q0  ;  F ={q1} 
Fungsi-fungsi transisi yang ada sebagai berikut: 
 δ (q0,a) = {q0, q1} ; δ (q0,b) = {q1} ; δ (q1,a) = {q1} ; δ (q1,b) = {q1} 
Tabel transisi dari fungsi transisi dijelaskan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Transisi Kondisi dari NFA pada Gambar 2[3] 

δ  Masukan 
Kondisi a                 b 
q0 {q0,q1}   {q1} 
q1 {q1}        {q1} 

 
2.2 Finite State Transducer (FST) 
Transducer adalah recognizer yang mengeluarkan string keluaran selama dilakukan pergerakan[4]. FST adalah FSA 
dengan keluaran, yang dapat mengeluarkan string simbol keluaran pada tiap pergerakan. FST merupakan salah satu 
variasi dari automata. Model ini menerima string masukan dan menerjemahkannya menjadi string keluaran. Secara 
formal keluaran FST dapat diasosiasikan dengan transisi yang didefinisikan dalam 5 parameter (quintuple) atau M= (Q, 
Σ , q0, F, δ ) di mana[2][3]: 
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Q = himpunan kondisi/kedudukan N kondisi q0,q1,...,qN 
Σ = alfabet berhingga dari simbol kompleks. Tiap simbol kompleks disusun dari pasangan masukan-keluaran 
i:o; simbol i berasal masukan alfabet I, dan simbol o dari alfabet O, maka Σ ⊆ IxO. I dan O juga 
memungkinkan termasuk transisi epsilon (ε ). 
q0= kondisi awal (start state) 
F = himpunan kondisi akhir, F ⊆  Q 
δ (q,i) = fungsi transisi. Jika kondisi q ∈  Q dan simbol kompleks i:o ∈ Σ .δ (q,i:o) akan mengembalikan nilai 
kondisi menjadi q’∈Q.δ dengan relasi dari QxΣ  to Q. 

 
2.3 Parsing Morfologis dengan Metode FST 
Dalam membangun parser morfologis baik dengan FSA, NFA, dan FST dibutuhkan: 
1) Leksikon: daftar  kata dasar beserta label kelas kata pembentuknya dan afiks serta informasi utama tentang 

keduanya. 
2) Morfotatiks: model urutan morfem yang mengatur kelas morfem tertentu mengikuti morfem kelas tertentu dalam 

satu kata. 
3) Aturan ortografik: aturan ejaan yang digunakan untuk memodelkan perubahan yang terjadi dalam suatu kata. 
 
3. Metode Penelitian 
Tahapan langkah yang digunakan sebagai urutan proses yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, 
yakni pra-pemrosesan, pemrosesan dan pasca pemrosesan. 
 
3.1 Pra-pemrosesan 
Pembuatan database leksikon kata kerja berimbuhan meN-, memper, di- dan diper- berdasarkan acuan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI)[5]. Cara pemerolehan database leksikon dibuat secara manual dengan cara diketik satu per-satu, 
mengacu pada daftar lema sejumlah 29.337. Daftar lema ini diperoleh atas bantuan dosen Ilmu Komputer Universitas 
Indonesia (UI), Bobby Nazief. Diketikkan sesuai dengan yang tertulis pada KBBI yang dibagi dalam tiga kolom. Kolom 
pertama memuat variasi kata kerja berimbuhan aktif untuk kategori prefiks meN- dan memper- dan untuk kata kerja pasif 
dengan kategori prefiks di- dan diper-, kolom kedua berisi daftar kata dasar yang membentuk kata kerja baik berupa 
bentuk dasar tunggal, bentuk kompleks, berulang, dan kata majemuk, sedangkan kolom ketiga sebagai daftar label kelas 
kata dari setiap bentuk dasar. Jumlah total masukan variasi kata kerja yang sesuai dengan KBBI berjumlah 17.270 buah 
kata. Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengamatan dan penelitian untuk menyusun algoritma yang 
akan diimplementasikan ke sistem. Namun sebelumnya dilakukan penyeleksian terlebih dahulu terhadap beberapa daftar 
kata bentuk serapan bahasa asing, dengan membuat segala macam kemungkinan variasi perubahan bunyi (morfofonemis) 
baik perubahan fonem, penanggalan fonem dan penyisipan fonem yang mungkin terjadi. Sehingga akhirnya, didapatkan 
pelabelan struktur morfologis yang tepat.  
 
3.2 Pemrosesan 
Proses penyajian keluaran data diperoleh dengan metode FST, yang akan menghasilkan dua keluaran dalam dua level, 
yakni pada level leksikal  yang merupakan strata pelabelan dan pada level permukaan yang menunjukkan tingkat realitas 
pemakaian kata. 
 
3.3 Pasca Pemrosesan 
Melakukan analisis terhadap sistem dengan uji nilai presisi untuk membuktikan tingkat keakurasian deteksi kata kerja 
berimbuhan. 

4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Aturan Produksi Alomorfisme Prefiks meN- dan di- 
Untuk menuliskan aturan bentuk notasi pelabelan pada level leksikal digunakan notasi Chomsky dan Halle (1968). 
Aturan dalam bentuk a→b/c___d  berarti “ tulis ulang a sebagai b jika a berada diantara c dan d [2]. Beberapa aturan 
produksi yang menjadi landasan pengembangan sistem serta menunjukkan adanya perubahan fonem baik peluluhan yang 
diberi istilah MFD (morphophonemic dropping)  maupun penyisipan  dengan istilah MFI (morphophonemic insertion) 
antara lain sebagai berikut: 
a.  N→m/meN-*{b| f | v| p}, dalam aturan ini fonem /p/ tidak luluh. N  berfungsi sebagai variabel   untuk  himpunan 

N= {m, n, ng, ny, nge, ø}yang memiliki elemen-elemen bagian yang berfungsi untuk menunjukkan adanya proses 
MFI  atau MFD atau bukan keduanya (sebagai himpunan kosong). 

b.  p→m/meN-*p, dalam aturan ini fonem /p/ luluh. 
c.  N→n/meN-*{d |j |c |sy |z}. 
d. s→n/meN-*sy, khusus untuk bentuk dasar “syair”. 
e. t→n/meN-*t, dalam aturan ini fonem /t/ luluh. 
f. N→n/meN-*t, untuk serapan bahasa asing atau pada fonem /t/ tidak luluh. 
g. N→ng/meN-*{a |i |u |e |o |g |h |q |kh} 
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h. k→ng/meN-*k, dalam aturan ini fonem /k/ luluh. 
i. N→ng/meN-*k, untuk serapan bahasa asing atau pada fonem /k/ tidak luluh. 
j. s→ny/meN-*s, dalam aturan ini fonem /s/ luluh. 
k. N→n/meN-*s, untuk serapan bahasa asing atau pada fonem /s/ tidak luluh. 
l. N→nge/meN-*{b |c |d |g |k |l |p},  untuk bentuk dasar bersuku kata satu. 
m. N→ε /meN-*{l| m| n| r|w| y} 
Untuk prefiks {memper-}, {di-} dan {diper-} tidak mengalami proses perubahan fonem atau morfofonemik. Dengan kata 
lain, tidak mengalami proses perubahan, penambahan, dan penanggalan fonem. Jadi dapat langsung digabung dengan 
bentuk dasar kata yang mengikutinya. 
 
4.2 Transducer untuk Afiksasi Kata Kerja Aktif meN- dan memper- serta Kata Kerja Pasif di- dan diper- 
 Tujuan dari parsing morfologis adalah untuk memetakan dari level permukaan misalnya, pada kata kerja 
memadukan menjadi memadukan+pre+MFD+[a]+suf pada level leksikal. Langkah awal dengan terlebih dahulu 
membuat transducer Tnum yang dimodelkan dalam bentuk graf berarah sebagai bentuk pelabelan struktur morfologis 
dari masukan kata kerja dengan awal prefiks {meN-}, {memper-}, {di-} dan {diper-} seperti pada Gambar 3.  

 
Gambar 3. Transducer Tnum  dari Masukan Kata Kerja (V) 

 

 
Gambar 4.  Transducer Tmorfo untuk Proses Morfofonemik Prefik {meN-} 
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Untuk proses morfofonemik dijelaskan pada Gambar 4. Sedangkan untuk mengatasi sifat kerakusan (greediness) dari 
NFA  yang menerima bahasa secara sederhana dengan ekspresi reguler maka diberikan label (A) sampai dengan (F), 
yang memuat keterangan untuk aturan khusus antara lain sebagai berikut: 
(A) mewakili keterangan untuk beberapa daftar bentuk dasar dengan awal fonem /p/ tidak luluh yang membentuk kata 

kerja aktif seperti: pelajar, pecundang, panitia, parafrasa, patroli, perkara, poser, prakarsa, prakira, praktik, 
praperadilan, prediksi, presentasi, pribadi, pribumi, prihatin, prioritas, privatisasi, program, proklamasi. 

(B) mewakili keterangan untuk beberapa daftar bentuk dasar dengan awal fonem /t/ tidak luluh yang membentuk kata 
kerja aktif seperti: tradisi, traktir, traktor, transfer, transformasi, transkripsi, transmigrasi.  

(C) mewakili keterangan untuk beberapa daftar bentuk dasar dengan awal fonem /k/ tidak luluh yang membentuk kata 
kerja aktif seperti: kaver, khalayak, khas, khasiat, khatam, khawatir, khayal, khianat, khitan, khotbah, khusus, klaim, 
klakson, klarifikasi, klasifikasi, kliring, klise, klona, kombinasi, komunikasi, kredit, krisis. 

(D) mewakili keterangan untuk beberapa daftar bentuk dasar dengan awal fonem /s/ tidak luluh yang membentuk kata 
kerja aktif seperti: sinyalir, skedul, skema, skenario, sketsa, skor, smokel, sosialisasi, spekulasi, spion. 

(E) mewakili keterangan untuk daftar bentuk dasar kata bersuku dua yang mendapat awalan imbuhan {menge-}, antara 
lain: bumi, depan, samping, sini, sisi, tahu, tanah, tengah, dan tepi.  

(F) mewakili keterangan untuk daftar bentuk dasar kata bersuku tiga yang mendapat awalan imbuhan {menge-} yakni 
pada kata belakang. 

 
 Berdasarkan Gambar 4, diambil kesimpulan bahwa variasi kondisi berhingga yang mungkin untuk prefiks meN- 
memiliki kemungkinan sebanyak 13 kondisi, sedangkan untuk prefik memper-, di- dan diper- memiliki kemungkinan 
penuh terhadap seluruh kombinasi huruf mulai dari  abjad A sampai dengan Z sebanyak 26 kondisi. 
 

 
Gambar 5. Transducer Tstems Untuk Bentuk Dasar ”padu” 

 
 Pada Gambar 5 merupakan FST Tstems sebagai contoh variasi bentuk dari leksikon kata kerja dengan bentuk 
dasar kata ”padu”. Tstems juga menunjukkan keluaran pada level permukaan. Maksud dari simbol @:@ adalah “juga 
dapat berlaku untuk bentuk kata kerja lainnya”. Pasangan @:x, sebagai contoh berarti “berlaku untuk segala bentuk kata 
kerja di mana memiliki x sebagai level  permukaan”,  dan koresponden dengan x:@.  
 Dua buah transducer dapat digabungkan dengan menggunakan operator komposisi. Untuk memungkinkan 
penerimaan 2 transducer yang berjalan serial dan mengganti keduanya dengan satu FST yang lebih kompleks. Algoritma 
untuk operasi komposisi, misalnya diberikan dua buah mesin automata T1 dan T2 dengan pasangan kondisi Q1 dan Q2 dan 
fungsi transisi δ 1 dan δ 2, maka akan dibuat kondisi yang paling mungkin (x,y) untuk setiap kemungkinan pasangan 
dalam kondisi x∈Q1 dan y∈Q2. Maka mesin automata yang baru akan memiliki fungsi transisi[2]:  
δ 3((xa, ya), i:o) = (xb, yb) if  
 ∃ c s.t. δ 1(xa, i:c) = xb 

 dan  δ 2(ya, i:c) = yb                                                                                                           (1) 
  
 Hasil komposisi mesin automata, Tlek = Tstems o Tnum akan menghasilkan bentuk keluaran pada level leksikal 
yang dijelaskan pada Gambar 6. 
 

 
Gambar 6.  Transducer FST Tlek= Tstem oTnum  

 
Hasil uji coba  masukan seperti pada Gambar 7 dengan aplikasi sistem akan menghasilkan bentuk keluaran pada level 
permukaan dan level leksikal yang dijelaskan pada Gambar 8.  
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Gambar 7.  Halaman Masukan Sistem  

 

 
Gambar 8.  Halaman Keluaran Sistem  

 
5. Kesimpulan 

Dari hasil analisis pada sistem parsing morfologis kata kerja berimbuhan dengan metode Finite State Transducer 
(FST) maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 
a. Sistem ini mampu merumuskan pelabelan keluaran struktur morfologis dari kata kerja terdeteksi dengan variasi 

prefiks {meN-}, {memper-},{di-}, dan {diper-} dengan tepat sesuai dengan dengan pemodelan FST dalam dua level 
yakni permukaan dan leksikal. 

b. Dengan berbasiskan leksikon kata sejumlah 17.270 kata kerja, hasil akurasi mencapai 81,44% dari hasil analisis 
terhadap 20 berkas teks. 

c. Berdasarkan hasil penelitian maka variasi kondisi berhingga (finite) yang mungkin untuk proses transduksi pada 
prefiks meN- memiliki kemungkinan sebanyak 13 kondisi, sedangkan untuk prefiks memper-, di- dan diper- 
memiliki kemungkinan penuh terhadap seluruh kombinasi huruf mulai dari  abjad A sampai dengan Z sebanyak 26 
kondisi. 

d. Kelemahan dari sistem ini yakni hanya melihat pola kata dari masukan, jika bersesuaian dengan regular expression 
(RE) maka akan diterima sebagai kata kerja tanpa membedakan konteks makna padanan kalimat, sehingga keluaran 
pelabelan yang dihasilkan kadang menjadi tidak sesuai. 

Dalam penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan analisis semantis dan sintaksis untuk meningkatkan tingkat 
keakurasian program. 
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