
SOAL QUIZ 1 OTOMATA 

pernyataan academic code of conduct 

Saya menyatakan bahwa Quiz ini saya kerjakan dengan jujur dari usaha sendiri,  tidak menyalin jawaban dari 

sumber manapun dan menjaga agar jawaban saya tidak disalin oleh peserta lainnya.  

- SOAL     - 

1.  (Poin 40) Benar/Salah 

Nyatakan pernyataan di bawah ini Benar (B) atau Salah (S) dengan memilih salah satu. 

1) Otomata adalah sebuah model dari suatu sistem, sedangkan teori bahasa adalah kaidah 

pembentukan sebuah bahasa pemrograman.  ( B /S ) 

2) String kosong dinyatakan dengan Ɛ , didefinisikan panjangnya = 0, atau |Ɛ | = 0. ( B /S ) 

3) Bahasa kosong sama artinya dengan bahasa yang terdiri dari string kosong { Ɛ }. ( B / S ) 

4) Simbol yang terdapat dalam ruas  dan  berupa simbol terminal dan Non 

terminal/variabel.  Simbol non terminal: tidak bisa diturunkan lagi (dinyatakan dengan 

huruf kecil).  ( B / S ) 

5) Tatabahasa G = {{S,A} , {a,b}, S , P } dengan aturan produksi P adalah  S → Ab| aAb | ε  maka 

Bahasa yang dihasilkan : L(G) = { b , abb, aabbb , aaabbbb ,... }. ( B /S ) 

6) Mesin yang mengenali bahasa bebas konteks adalah Finite State Automaton (FSA). ( B / S ) 

7) Simbol pada sebelah kiri hanya boleh terdapat  1 simbol variabel merupakan aturan 

produksi dari semua bahasa dalam hirarki Chomsky. ( B / S ) 

8) Aturan pada bahasa reguler, panjang string  ruas kiri ≤ panjang ruas kanan (|α| ≤|ß|). (B / S) 

9) Aturan produksi A → bCD ditolak oleh tata bahasa reguler.  ( B /S ) 

10) Aturan produksi A → bCD ditolak oleh tata bahasa bebas konteks.  ( B /S ) 

11) Aturan produksi A → bCD ditolak oleh tata bahasa context sensitive.  ( B /S ) 

12) Aturan produksi  bA → cd  akan diterima oleh tata bahasa context sensitive. ( B /S ) 

13) Mesin turing adalah mesin yang bisa mengenali bahasa natural, dimana aturannya adalah 

Simbol pada sebelah kiri hanya boleh satu simbol variabel. (B / S ) 

14) Sistem elevator dan pengaturan lampu lalu lintas bisa dimodelkan dengan Finite State 

Automaton (FSA). ( B /S ) 

15) Dari suatu state bisa 0,1 atau lebih busur keluar (transisi) berlabel simbol input yang sama 

ini merupakan jenis FSA yang disebut Deterministic Finite Automata (DFA). (B / S) 

16) Dua Deterministic Finite Automata dikatakan ekuivalen jika L(M1) = L(M2). ( B /S ) 

 



 

17) Gambar tersebut termasuk dalam klasifikasi Deterministic Finite Automata (DFA).  (B / S) 

18) L(M) = {a,b,bb, aabb,abab,ababb , …} adalah hasil bahasa yang dihasilkan dari gambar FSA. 

(B /S ) 

19) Gambar FSA tersebut tidak akan bisa menghasilkan output string bababababa. (B / S) 

20) Gambar di atas adalah model otomata untuk menerima bahasa bebas konteks. (B / S) 

 

2. (Poin 20) Pilihan Ganda 

Pilihlah jawaban pertanyaan dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban. 

21) Keempat komponen dalam tata bahasa sering dituliskan : G = (T,N,S,P).  Komponen  S 

adalah 

a. Himpunan berhingga, tidak kosong dari simbol-simbol non terminal T1 

b.Himpunan berhingga, dari simbol-simbol non-terminal N 

c. Simbol awal S ∈ N, yang merupakan anggota dari himpunan simbol non terminal. 

d. Himpunan berhingga aturan produksi P yang dituliskan dalam bentuk : α → β 

22) Tatabahasa G = {{S} , {a,b}, S , P } dengan aturan produksi P adalah  S → aSb | ε . Berikut ini 

adalah hasil string yang dihasilkan, kecuali …. 

a.  ab  b. abab  c. aabb  d. ε 

23) Jumlah simbol pada ruas sebelah kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada 

ruas kanan merupakan ciri khusus dari aturan produksi bahasa ….. 

a. reguler b. bebas  konteks c. context sensitive d. unresticted/natural language 

 

 

 



24) Berdasarkan gambar model FSA di atas, string yang akan ditolak adalah …. 

a. aabababb b. aaaaabab  c. abababab  d. abbbbbba 

25) Gambar model di atas adalah FSA yang dirancang untuk bisa menerima jenis bahasa  

a. reguler b. bebas  konteks c. context sensitive d. unresticted/natural language 

 

3. (Poin 30) Essay 

Jawablah pertanyaan essay ini dengan jawaban yang jelas dan tepat. 

 

26) (poin 6)  Tata bahasa G = {{S,A} , {a,b}, S , P } dengan aturan produksi P adalah   

S → aA| aAb | bA |bAa | ε  maka tuliskan 5 string hasilnnya ! 

L(G) ={a,ab,b,ba,aab,aba, abab,...} 

27) (poin 6) Berikan contoh 6 aturan produksi yang bisa diterima oleh tata bahasa reguler 

sehingga bisa dieksekusi dengan model Finite State Automata.  

A-> cB, A-> aA, A-> abC, B-> aB, B-> abcdE, D-> abcE 

28) (poin 6) Definisikan gambar Finite State Automata di atas dengan 5 tupel atau M=(Q,∑,δ,S,F)  

Q ={q0,q1,q2,q3,q4}  

∑={0,1} S = {q0}  

F = {q2,q4} 

Transisi (δ) 

d(q0,0) = {q0,q3}  

d(q0,1) = {q0,q1}  

d(q1,0) = {}  

d(q1,1) = {q2}  

d(q2,0) = {q2}  

d(q2,1)={q2}  

d(q3,0) = {q4}  

d(q3,1)={}  

d(q4,0) = {q4}  

d(q4,1) = {q4}



 

29) (poin 6) Termasuk ke dalam jenis Finite State Automata yang manakah gambar model di 

atas, jelaskan alasannya? 

Non-Deterministic Finite Automaton (NFA ), karena ada transisi state yang 

kosoang(0) dan ada yang lebih dari satu 

30) (poin 6) Tuliskan L(M) yang dihasilkan dari model FSA di atas. (minimal 6 string) 

L(M) ={00,11, 000,100, 111, 011, 001, 110,...} 

 


