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Abstrak 

Penelitian pada dua Bahasa antara akronim Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Brunei, 

mendeskripsikan pembentukan akronim pad a dua Bahasa Indonesia dan Bahadsa melayu Brunei. Ada 

dua indikator yang dapat dijadikan pedoman yaitu : 1) Pembentukan akronim sesuai dengan 

pembentukan kata, 2) Pembentukan akronim sesuai dengan pola fonotaktik.Data penelitian ini 

diturunkan dari dua kamus, yaitu kamus akronim Bahasa Indonesia dan Kamus Akronim Bahasa 

melayu Brunei. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kwalitatif deskriptif. Temuannya 

adalah dari seratus data akronim bahasa Indonesia dan seratus data akronim Bahasa Melayu Brunei, 

adalah 20 pemvariasi bentukan akronim Bahasa Indonesia dan 10 pembentukan akronim BMB. 

Dengan berbagai variasi pembentukan. Pembentukan Akronim Bl lebih bervariasi dibandingkan 

dengan pembentukan akronim BMB. Keunikan pembentukan Akronim BMB, ditemukannya kata yang 

belum terwakili dalam akronim. 

Kata kunci: akronim, pembentukan dan variasi. 

Pendahuluan 

Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu strukutu gramatikal perkataan, yaitu 

kemungkinan adanya perubahan kata , golongan kata dan makna kata akibat perubahan bentuk kata. 

Menu rut Siti Hajar Abdul Aziz di dalam bukunya Siri Pendidikan Guru , Bahasa Melayu 1, pada halaman 

132 morfologi boleh diartikan sebagai bidang tatabahasa yang mengkaji perkataan dan cara cara 

pembentukannya . Lebih lanjut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, ha la man 43, memknai Morfologi ialah 

suatu proses yang dilakukan pada kata dasar untuk menghasilkan bentuk terbitan. Terdapat em pat 

empat proses morfologi dalam bahasa melayu , yaitu pengimbuhan, penggandaan, pemajemukan dan 

pengakroniman. 

Akronim pada azasnya terbentu daripada proses penggabungan singkatan beberapa 

perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Menurut Kam us Tatabahasa Dewan (2008:66) 

menyatakan akronim boleh terbentuk menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan 

menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan kemudiannya dilafazkan 

menjadi seperti perkataan. Secara umumnya dalam bahasa Melayu akronim tergolong ke dalam kata 
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tunggal walaupun terbentuk darpada percantuman bunyi bunyi pertama dalam sejumlah 
perkataan atau percantuman bagian- bagian daripada beberapa patah perkataan. Waiau 
bagaimanapun pembentukan akronim tidaklah seperti pembentukan kata -kata tunggal yang 
lain. Disampin iu akronim berasal dari beberapa perkataan tetapi tel ah menjadi satu suku kata yang 
utuh dan mantap yang mempunyai makna serta dapat berdiri sendiri. Tambahan lagi, akronim 
melibatkan percantuman bagian bagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu 
perkataan baru. Menurut Asmadi Umadi Haji Omar, akronim merupakan singkatan yang 
terhasil daripada penggabungan daripada huruf huruf atau suku suku kata dalsm urutan dua kata 
atau lebih.Menurut Asmadi Haji Omar lagi, akronim terdiri daripada kata selapis dan boleh 
mengalami proses morfologi sebagaim,ana kata selapis. 

Lebih lanjut menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga akronim di artikan sebagai perkataan 
yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu 
perkataan yang utuh. Bentuk bentuk singkatan terdiri dari pada suku kata atau huruf huruf 
tertentu.Bahasa Melalyu edisi Baru mendefinisikan akronim merupakan satu oroses membentuk 
perkataan dengan cara mencantumkan bagian bagian daripada beberapa perkataan sehingga 
menjadi satu perkataan baru , dan mempunyai makna baru. Selanjutnya akronim itu, ditulis dan 
dilafazkan sebagai satu perkataan yang utuh dan akronim turut tergabung dalam kata tunggal. 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Brunei adalah Bahasa dari dialek yang sama, yaitu 
.lek Bahasa Melayu,namun status kedua bahasa adalah Bahasa yang berbeda. Hal ini merupakan 

salah satu penyebabnya adalah faktor politis. Bahasa Indonesia, Melayu dan Brunei mempunyai 
suatu asosiasi yang bernama MA BBIM yang merupakan sebuah Badan kebahasaan yang didirikan 
untuk merancang dan memantau perkembangan Bahasa Melayu, Indonesia dan Brunei, yang 
didirikan pada 29 Desember 1972. Yang secara berkala mengadakan pertemuan untuk memantau 
dan membahas perkembangan ketiga Bahasa tersebuat. 

Bahasa secara universal mempunyai hakikat yang sama, salah satu diantara universalitas 
tersebut adalah dinamika bahasa, dimana Bahasa berkembang memenuhi kebutuhan penuturnya 
dari waktu kewaktu. Perkembangan Bahasa melampaui berbagai bidang, makna, kosakata dan 
singkatan. Singkatan semula digunakan untuk mempermudah dalam pengucapan dan 
mempermudah dalam mengingat. Salah satu bagian dari singkatan yaitu akronim, yaitu Penyingkat 
dari beberapa kata dan diucapkan sebagai kata yang wajar. ( 1996: 165 ). 

Akronim ( Kridalaksana 1996 : 169 ) membagi akronim kedalam 16 kategori : 1) Pengekalan suku 
pertama dari tiap komponen, 2 ) Pengekalan suku pertama dan pengekalan kata seutuhnya, 3 ) 
Pengekalan suku kata terakhir dari tiap komponen, 4 ) Pengekalan suku pertama tiap komponen 
pertama dan kedua serta huruf pertama dari komponen selanjutnya, 5 ) Pengekalan suku pertama 
tiap komponen dengan pelesapan konjungsi, 6 ) Pengekalan suku pertama tiap komponen, 7 ) 
Pengekalan suku pertama tiap komponen frase dan pengekalan dua huruf pertama komponen 
terakhir, 8 ) Pengekalan dua huruf pertama tiap komponen, 9 ) Pengekalan ti ap huruf pertama tiap 
komponen, 10) Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf pertama 
komponen kedua disertai pelesapan konjungsi, 11 ) Pengekalan dua huruf pertama komponen 
pertama dan ketiga serta pengekalan tiga huruf pertama komponen kedua, 12 ) Pengekalan tiga 
huruf pertama komponen pertama dan ketiga serta pengekalan huruf pertama komponen kedua, 
13 ) Pengekalan tiga huruf pertama tiap komponen serta pelesapan konjungsi, 14 ) Pengekalan 
dua huruf pertama 
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