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FINITE STATE AUTOMATA 

Pertemuan 9 & 10
Dosen Pembina : 

Danang Junaedi
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Pendahuluan [6]

• Bahasa formal 

– dapat dipandang sebagai entitas abstrak, yaitu 
sekumpulan string yang berisi simbol-simbol alphabet

– dapat juga dipandang sebagai entitas-entitas abstrak 
yang dapat dikenali atau dibangkitkan oleh mesin 
komputasi

• Mesin komputasi yang sesuai untuk kelas bahasa ini 
adalah Finite (state) Automata

– Finite Automata adalah sebuah model matematika dengan 

input dan output diskrit

– Pada tahun 1940, 2 orang neuro-physiologist, Warren 
McCulloch dan Walter Pitts mengembangkan sebuah 
model sistem syaraf yang disebut Finite Automata.

– Untuk menggambarkan perilaku Finite Automata digunakan 
Finite State Diagram atau State Transition Diagram
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Finite State Diagram [6]
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Hubungan RE & FSA [5]
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Hubungan RE & FSA [5]
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Studi Kasus 

Buatlah FSA dari RE berikut :

� 0 (1 υ 0)* 

� 01*0 

� ab+c

� a (b υ c)

� a*b υ(c υ d) 

Dari RE diatas, string apa yang dpt dibangkitkan?
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Definisi Formal dan Model Fisik [4]

• Definisi Formal :

M = (Q, ΣΣΣΣ, δδδδ, S, F)
– M nama mesin. 

– Q = himpunan 
state/kedudukan 

– Σ = abjad,himpunan simbol 
input/masukan 

– δ = fungsi transisi berbentuk 
δδδδ(qi , a) = qk

– S = state awal / kedudukan 
awal, S � Q 

– F = himpunan state akhir, F 
� Q 

– Deskripsi sesaat : (q, aW), 

• Model Fisik

• Cara kerja
– Pita input terdiri dari sel-sel 

berisi sebuah simbol.

– Pita input bergerak satu 
arah.

– Jendela C menunjukkan 
simbol yang sedang 
terbaca. 

– Jendela Q menunjukkan 
status mesin. 

– Pada saat awal, C = simbol 
pertama dan Q = status 
awal. 
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Jenis FSA [6]

• DFA (Deterministic Finite Automata) 
– otomata berhingga yang pasti (tetap/tertentu) 

– setiap rancangan state input selalu tepat ada satu state berikutnya 

– dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol 
masukan yang diterima 

– Untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu 
state berikutnya. 

– Suatu string x dinyatakan diterima bila δ(S,x) berada pad state akhir. 
Dengan kata lain secara formal bila M adalah sebuah bahasa FSA,     
M = (Q, Σ, δδδδ, S, F) menerima bahasa yang disebut L(M) yang 
merupakan himpunan {x | δδδδ (S,x) di dalam F}. 

• NDFA (Non-Deterministic Finite Automata) 
– otomata berhingga yang tidak pasti 

– untuk setiap pasangan state input, bisa memiliki 0 (nol) atau lebih 
pilihan untuk state  berikutnya 

– Untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk 
setiap simbol input yang ada 

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

– Untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai 
terdapat satu yang mencapai state akhir. 

– Suatu string x dinyatakan diterima oleh bahasa NFA, M= (Q, Σ, δδδδ, S, F) 
bila {x | δδδδ (S,x) memuat sebuah state di dalam F} 
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DFA (Deterministic Finite Automata) [7]
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DFA (Deterministic Finite Automata) [7]
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Contoh DFA [4]
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Contoh NDFA [5]
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Cara Mengkonstruksi DFSA [4]

• DFSA dapat dikonstruksi berdasarkan ekspresi 

reguler. 

• 3 Cara mengkonstruksi DFSA 

– Hafalan : untuk ekspresi reguler sederhana.

– NDFSA : untuk ekspresi reguler yang agak kompleks.

– FSA bertransisi ε : untuk ekspresi reguler yang sangat 
kompleks.
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Konstruksi DFSA : Metode Hafalan [4]
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Konstruksi DFSA : Metode NDFSA [4]

• Misalkan terdapat RE � (a + b)*a , akan 

menghasilkan NDFSA :

• Cara mengubah NDFSA menjadi DFSA

– Langkah pertama : Buat Tabel Transisi 
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Konstruksi DFSA : Metode NDFSA [4]

– Langkah kedua : Ubah Nama Status

qx = q0 ; qy = q1 ; qz = {q0, q1}. F = { qy , qz }

– Langkah ketiga : Gambar Diagram Transisi Status

• Gambarkan tabel transisi baru ke dalam diagram transisi status, 

• Hilangkan status-status yang tidak mungkin dicapai dari status 

awal
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Konstruksi DFSA : Metode FSA 

bertransisi ε [4]

• Jika bentuk ekspresi reguler sangat rumit sehingga 

kita tidak bisa menerapkan metode hafalan 

maupun metode NDFSA, yang harus kita lakukan 

adalah 

– Mengkonstruksi FSA yang memiliki transisi e. 

– FSA ini kemudian ditransformasikan menjadi NDFSA. 

– Setelah menjadi NDFSA, kita dapat menerapkan 

algoritma untuk mengkonstruksi DFSA dari NDFSA 

• Untuk FSA yang memiliki transisi e, pegang teguh 

tiga prinsip berikut :

– Prinsip Katenasi

– Prinsip Union

– Prinsip Klosur
17IF-UTAMA

Prinsip Katenasi [4]

• Misal M1 mesin untuk ER1. Status awal {q1,0} dan status 
akhir {q1,1}.  Misal M2 mesin untuk ER2. Status awal {q2,0} 
dan status akhir {q2,1}.  

• Maka mesin untuk ER3 = ER1 ER2 adalah

• Contoh, misal M1 mesin untuk ekspresi 0(0 + 1)* dan M2 
mesin untuk ekspresi 1(0 + 1). 

• Maka mesin untuk ekspresi 0(0 + 1)*1(0 + 1) adalah :
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Prinsip Union [4]

• Misal M1 mesin untuk ER1. Status awal {q1,0} dan status 
akhir {q1,1}. Misal M2 mesin untuk ER2. Status awal {q2,0} 
dan status akhir {q2,1}. 

• Maka mesin untuk ER3 = (ER1 + ER2) adalah

• Contoh, misal M1 mesin untuk 0(0 + 1)* dan M2 mesin untuk 
1(0 + 1). Maka mesin untuk (0(0 + 1)* + 1(0 + 1)) adalah :
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Prinsip Klosur [4]

• Misal M1 mesin untuk ER1. Status awal {q1,0} dan Status 
akhir {q1,1}. 

• Mesin untuk (ER1)* adalah

• Contoh, misal M1 mesin untuk 00. Maka mesin untuk (00)* 

adalah
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Studi Kasus [4]

1. Gambarlah diagram transisi untuk NFA berikut ini : 
Q = {q0,q1,q2,q3,q4} 

Σ = {0,1} 

S = q0

F = {q2 ,q4} 

Fungsi transisi dari NFA tersebut : 

Buat DFSA dari NFA tersebut

2. Buatlah DFSA yang mampu menerima kalimat berupa 
bilangan biner yang habis dibagi 4.  (Petunjuk : bilangan 
biner yang habis dibagi empat adalah bilangan biner yang 
selalu diakhiri oleh 00)

3. Buatlah DFSA untuk ekspresi 00 ( 0 + 1 ) ( 0 + 11 )* 
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