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Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas anugerah dan

kasih-Nya, buku Pengantar Teori Ring dan Implementasinya ini

dapat diselesaikan. Buku ini ditulis untuk membantu mahasiswa

memahami konsep-konsep yang disajikan dalam mata kuliah Struk-

tur Aljabar Lanjut. Buku ini diperlukan karena masih banyak ma-

hasiswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari buku-buku

tentang Struktur Aljabar yang umumnya berbahasa asing.

Fokus bahasan dalam buku ini adalah ring dan homomorfisma ring.

Sajian diawali dengan menampilkan sedikit tentang konsep dasar

grup, sebagai pengantar untuk masuk pada bahasan utama tentang

konsep ring. Kemudian mahasiswa dapat melanjutkan pada bab 2,

yang membahas definisi dan sifat-sifat dasar ring. Bahasan selan-

jutnya meliputi integral domain, teorema fermat dan euler, field

quotient dari suatu integral domain, dan ring polinomial, yang

secara berturut-turut disajikan dalam bab 3, 4, 5 dan 6. Sete-

lah konsep ring dikupas dengan tuntas, pada bagian kedua buku

ini disajikan konsep fungsi antar ring yang dikenal dengan homo-

morfisma ring. Bagian kedua diawali oleh bab 7 yang menyajikan

bahasan homomorfisma ring, dilanjutkan dengan ring faktor pada

bab 8, dan diakhiri oleh bab 9 yang menyajikan konsep ideal mak-
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simal dan prima. Secara umum konsep-konsep tersebut disajikan

dalam bentuk definisi dan teorema. Sebagian besar teorema dis-

ajikan tanpa disertai pembuktian dan hanya pada beberapa teo-

rema diberikan langkah-langkah pembuktiannya. Hal ini dimak-

sudkan agar selain memahami suatu teorema, mahasiswa juga da-

pat berlatih untuk membuktikannya. Pada bagian akhir buku ini

juga terdapat kumpulan soal-soal latihan yang sangat berguna bagi

mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester.

Secara umum, pembahasan materi dalam buku ini didasarkan pada

konsep-konsep yang disajikan dalam karya Fraleigh, Herstein, Rais-

inghania, et al, serta penulis lain yang tidak dapat disebutkan satu

per satu. Dalam buku ini, konsep-konsep tersebut disajikan dalam

runtun yang sedikit berbeda dengan yang tersaji dalam karya-karya

tersebut. Runtun materi dalam buku ini terbentuk berdasarkan

pengalaman penulis selama mengajar mata kuliah Struktur Aljabar

Lanjut. Dengan runtun materi secara ini diharapkan mahasiswa

lebih mudah mengikuti alur pemikiran dalam mempelajari teori

ring.

Buku ini terwujud karena adanya dukungan dari para rekan sejawat

di lingkungan Program Studi Pendidikan Matematika FKIP dan

Jurusan Matematika FMIPA Universitas Jember. Kepada mereka

saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya dalam rangka mem-

perbaiki buku ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menam-

bah pengetahuan penulisan buku ajar dengan mengikuti penataran

calon penulis buku ajar. Penataran ini diselenggarakan oleh Di-

rektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Na-

sional. Kepada penyelenggara, segenap penatar dan pendamp-

ing, saya juga mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih
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juga kepada Proyek DIA BERMUTU 2009 Pendidikan Matematika

FKIP Universitas Jember yang telah mendanai penulisan buku ini.

Kepada istri saya, Ririet, dan anak-anak saya, Stenis dan Beatrix,

saya berterima kasih atas kesabaran dan pengertian mereka. Saya

persembahkan karya ini kepada mereka.

Setiap karya tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu kritik

dan saran dari sejawat dan para ahli sangat diharapkan untuk lebih

sempurnanya penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini berman-

faat bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa peserta mata

kuliah Struktur Aljabar Lanjut.

Jember, Mei 2009 Antonius C. Prihandoko
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BAB 1

SEKILAS TENTANG

KONSEP DASAR GRUP

Secara umum konsep-konsep yang terdapat dalam ring
analog dengan konsep-konsep dalam grup. Misalnya,
subring analog dengan subgrup, homomorfisma ring ana-
log dengan homomorfisma grup, ideal pada ring analog
dengan subgrup normal pada grup, ring faktor analog
dengan grup faktor, dan masih banyak lagi. Oleh kare-
nanya sebelum masuk pada pembahasan utama tentang
konsep ring, maka sebagai apersepsi pada bab ini di-
sajikan sekilas tentang konsep dasar grup.

1.1 Pengertian Grup

Suatu struktur aljabar merupakan suatu sistem yang mengandung

dua unsur utama yakni sebuah himpunan dan operasi biner yang

didefinisikan di dalamnya. Sebuah sistem yang terdiri dari sebuah

himpunan tak kosong G dan sebuah operasi biner ∗ yang didefi-
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Bab I. Sekilas Tentang Konsep Dasar Grup antonius cp 2

nisikan didalamnya disebut grupoid. Jika operasi biner dalam

grupoid tersebut bersifat asosiatif, maka sistem tersebut menjadi

sebuah semi grup. Selanjutnya semi grup yang memuat elemen

identitas, yakni sebuah elemen e sedemikian hingga untuk setiap

a ∈ G berlaku a ∗ e = e ∗ a = a, disebut monoid. Dan apabila

setiap elemen dalam monoid memiliki invers, yakni untuk setiap

a ∈ G, ∃a−1 ∈ G sedemikian hingga a ∗ a−1 = a−1 ∗ a = e, maka

sistem yang baru disebut grup. Berikut ini disajikan definisi formal

dari grup.

Definisi 1.1.1 Suatu himpunan tak kosong G dengan sebuah op-

erasi ∗ (dinotasikan (G, ∗)), dapat membentuk Grup jika dan hanya

jika memenuhi empat aksioma berikut.

1. Tertutup, yakni jika diambil sebarang dua elemen dalam G

maka hasil operasinya juga akan merupakan elemen G dan

hasil tersebut adalah tunggal. Atau secara simbolis: (∀a, b ∈
G), (∃!c ∈ G), a ∗ b = c

2. Operasi ∗ bersifat asosiatif, yakni (∀a, b, c ∈ G), (a ∗ b) ∗ c =

a ∗ (b ∗ c).

3. Ada elemen identitas dalam G, yakni (∃e ∈ G), (∀a ∈ G),

a ∗ e = e ∗ a = a.

4. Tiap-tiap elemen dalam G memiliki invers, yakni (∀a ∈ G),

(∃a−1 ∈ G), a ∗ a−1 = a−1 ∗ a = e, dimana e adalah elemen

identitas terhadap operasi ∗.
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Contoh 1.1.1 Himpunan bilangan riil < terhadap operasi penjum-

lahan bilangan riil membentuk sebuah grup.

Contoh 1.1.2 Z5 = {0, 1, 2, 3, 4} terhadap operasi penjumlahan

bilangan bulat modulo 5, membentuk sebuah grup.

Contoh 1.1.3 {a + b
√

3|a, b ∈ Z} terhadap operasi penjumlahan

yang didefinisikan sebagai berikut: (a1 + b1
√

3) + (a2 + b2
√

3) =

(a1 + a2) + (b1 + b2)
√

3, membentuk sebuah grup.

Contoh 1.1.4 Himpunan semua matrik berukuran 2 × 2 dengan

entri-entri bilangan riil tidak dapat membentuk grup terhadap o-

perasi perkalian matrik. Mengapa?

Contoh 1.1.5 Himpunan bilangan bulat Z dengan operasi perkalian

bilangan bulat, tidak dapat membentuk grup. Mengapa?

Contoh 1.1.6 Himpunan bilangan rasional Q dengan operasi per-

kalian, membentuk sebuah grup.

Contoh 1.1.7 Dengan menggunakan tabel operasi ∗, tentukan atu-

ran bagi operasi ∗ agar himpunan G = {a, b, c, d} dapat membentuk

grup terhadap operasi ∗.

Definisi 1.1.2 Sebuah grup (G, ∗) merupakan grup komutatif

apabila (∀a, b ∈ G), a ∗ b = b ∗ a.
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Contoh 1.1.8 Himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjum-

lahan merupakan grup komutatif.

1.2 Sifat-sifat Dasar Grup

Teorema-teorema berikut memaparkan beberapa sifat-sifat dasar

dari grup, dan pembuktiannya sengaja ditinggalkan untuk latihan.

Teorema 1.2.1 Elemen identitas dari suatu grup adalah tunggal.

Teorema 1.2.2 Invers dari setiap elemen dalam suatu grup adalah

tunggal.

Teorema 1.2.3 Jika G adalah grup dengan operasi biner ∗, maka

dalam G berlaku hukum kanselasi kiri dan hukum kanselasi kanan.

Yakni, a ∗ b = a ∗ c berimplikasi b = c, dan a ∗ b = c ∗ b berimplikasi

a = c, ∀a, b, c ∈ G.

Teorema 1.2.4 Jika G grup dan a1, a2, · · · , an adalah sebarang n

elemen dalam G, maka berlaku

(a1 ∗ a2 ∗ · · · ∗ an)−1 = a−1
n ∗ a−1

n−1 ∗ · · · ∗ a−1
1

.

Teorema 1.2.5 Jika G adalah grup maka untuk sebarang elemen

a dalam G berlaku (a−1)−1 = a.
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Teorema 1.2.6 Dalam sebuah grup G, persamaan ax = b, dengan

a, b ∈ G dan x adalah peubah, mempunyai penyelesaian tunggal

yakni x = a−1b.

Teorema 1.2.7 Jika suatu himpunan tak kosong G terhadap o-

perasi ∗ memenuhi aksioma: tertutup, asosiatif, dan persamaan

a ∗ x = b dan y ∗ a = b mempunyai penyelesaian untuk setiap

a, b ∈ G, maka (G, ∗) merupakan grup.

1.3 Ordo Grup dan Elemen Grup

Berikut ini disajikan tentang pengertian ordo grup dan ordo el-

emen grup beserta sifat-sifatnya yang ditampilkan dalam bentuk

teorema-teorema.

Definisi 1.3.1 Hasil operasi a ∗a ∗a ∗a ∗ · · · ∗a sebanyak m faktor

disajikan dengan am; hasil operasi a−1 ∗ a−1 ∗ a−1 ∗ a−1 ∗ · · · ∗ a−1

sebanyak m faktor disajikan dengan a−m; dan a0 = e, dimana e

adalah elemen identitas dalam G.

Teorema 1.3.1 Jika m bilangan bulat positif maka a−m = (a−1)m =

(am)−1

Contoh 1.3.1 Dalam grup (Z,+), 47 = 4+4+4+4+4+4+4 = 28;

4−1 = −4 sehingga 4−5 = (−4) + (−4) + (−4) + (−4) + (−4) =
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−20; 40 = 0, karena 0 merupakan elemen identitas jumlahan pada

himpunan bilangan bulat.

Contoh 1.3.2 Dalam grup (<,×), 23 = 2 × 2 × 2 = 8; 2−1 = 1
2

sehingga 2−3 = 1
2
× 1

2
× 1

2
= 1

8
; 20 = 1, karena 1 adalah elemen

identitas perkalian pada himpunan bilangan riil.

Teorema 1.3.2 Apabila m dan n bilangan-bilangan bulat maka

am ∗ an = am+n dan (am)n = amn

Definisi 1.3.2 Ordo (atau order) dari suatu grup berhingga G

adalah banyaknya elemen dari G. Sedangkan jika banyaknya elemen

G tak berhingga, maka ordo dari G adalah tak berhingga. Ordo dari

G dinotasikan |G|.

Definisi 1.3.3 Misalkan a adalah suatu elemen dari grup G. Ordo

(atau order) dari a adalah n jika hanya jika n merupakan bilan-

gan bulat positif terkecil sedemikian hingga an = e, dimana e adalah

elemen identitas pada grup G. Sedangkan jika tidak ada bilangan

bulat positif yang demikian maka dikatakan bahwa ordo dari a tak

berhingga. Ordo dari a dinotasikan O(a).

Contoh 1.3.3 Dalam (Z5,+), O(2) = 5, sebab 5 adalah bilangan

bulat positif terkecil sedemikian hingga 25 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ≡ 0

mod 5.
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Contoh 1.3.4 Dalam (Z5,×), O(2) = 4, sebab 4 adalah bilangan

bulat positif terkecil sedemikian hingga 24 = 2 × 2× 2× 2× 2 ≡ 1

mod 5.

Teorema 1.3.3 Misalkan a adalah elemen suatu grup G. Jika a

berordo berhingga n maka ada n variasi hasil perpangkatan dari a

dalam G, yakni: a1, a2, a3, · · · , an−1, an

Perlu diketahui bahwa pengertian dari hasil perpangkatan disini

tidak selalu dikaitkan dengan operasi perkalian bilangan riil, tetapi

tergantung dari operasi biner yang berlaku dalam suatu grup. Mis-

alnya, dalam (G, ∗), maka an = a ∗ a ∗ a ∗ · · · ∗ a sebanyak n faktor;

atau dalam (<,+), maka an = a+ a+ a+ · · ·+ a sebanyak n fak-

tor; seperti juga halnya dalam grup bilangan rasional Q terhadap

operasi perkalian, maka an = a× a× a× · · ·× a sebanyak n faktor.

Contoh 1.3.5 Dalam (Z5,+), O(2) = 5, sehingga ada 5 variasi

hasil perpangkatan dari 2 yang berbeda yakni 21 = 2; 22 = 4; 23 = 1;

24 = 3; dan 25 = 0.

Contoh 1.3.6 Dalam (Z5,×), O(2) = 4, sehingga ada 4 variasi

hasil perpangkatan dari 2 yakni 21 = 2; 22 = 4; 23 = 3; dan 24 = 1.

Teorema 1.3.4 Jika a berordo tak berhingga maka semua hasil

perpangkatan dari a berbeda, yakni jika r 6= s maka ar 6= as.
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Contoh 1.3.7 Dalam (Z,+), O(2) tak berhingga, sehingga setiap

hasil perpangkatan dari 2 selalu berbeda.

Buktikan dua teorema berikut dan berikanlah contohnya masing-

masing!

Teorema 1.3.5 Misalkan O(a) = n. (ak = e) ⇔ n|k (n meru-

pakan faktor dari k).

Teorema 1.3.6 Jika O(a) = n maka O(a−1) = n

1.4 Subgrup

Definisi 1.4.1 Misalkan (G, ∗)adalah sebuah grup dan H suatu

himpunan bagian tak kosong dari G. H merupakan subgrup dari

G jika dan hanya jika (H, ∗) membentuk sebuah grup.

Berdasarkan definisi tersebut maka agar menjadi sebuah subgrup

dari grup G maka H haruslah merupakan sebuah grup dalam grup

G, yang berarti H harus memenuhi semua aksioma grup terhadap

operasi biner yang sama dengan G. Selanjutnya mengingat H

merupakan himpunan bagian dari G maka ada aksioma yang su-

dah secara langsung akan diwariskan dari G ke H, yakni aksioma

asosiatif, sehingga dapat diturunkan teorema berikut.
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Teorema 1.4.1 Misalkan (G, ∗)adalah sebuah grup dan H suatu

himpunan bagian tak kosong dari G. H merupakan subgrup dari G

jika memenuhi tiga aksioma berikut.

1. Tertutup : (∀c, d ∈ H), c ∗ d ∈ H.

2. Elemen identitas e ∈ H; dengan e juga merupakan elemen

identitas dalam grup G terhadap operasi ∗.

3. (∀c ∈ H), c−1 ∈ H.

Selanjutnya dapat dianalisa bahwa jika aksioma tertutup dan in-

vers sudah dipenuhi oleh H maka aksioma identitas juga akan ter-

penuhi. Sehingga aksioma pada teorema di atas dapat direduksi

dan menghasilkan teorema berikut.

Teorema 1.4.2 Misalkan (G, ∗)adalah sebuah grup dan H suatu

himpunan bagian tak kosong dari G. H merupakan subgrup dari G

jika memenuhi dua aksioma berikut.

1. Tertutup : (∀c, d ∈ H), c ∗ d ∈ H.

2. (∀c ∈ H), c−1 ∈ H.

Akhirnya dua aksioma pada teorema di atas dapat dikombinasikan

dan menghasilkan teorema berikut.
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Teorema 1.4.3 Misalkan (G, ∗)adalah sebuah grup dan H suatu

himpunan bagian tak kosong dari G. H merupakan subgrup dari G

jika (∀c, d ∈ H), c ∗ d−1 ∈ H.

Contoh 1.4.1 {0, 3} dan {0, 2, 4} keduanya merupakan subgrup

pada Z6,+). Tunjukkan kebenaran akan hal ini!

Definisi 1.4.2 Misalkan (G, ∗) grup. H dan K keduanya him-

punan bagian dalam G. Maka

H ∗K = {a ∈ G|a = h ∗ k, h ∈ H ∧ k ∈ K}

dan

H−1 = {a ∈ G|a = h−1, h ∈ H}

Definisi di atas digunakan untuk pembuktian teorema-teorema berikut.

Teorema 1.4.4 Jika (H, ∗) subgrup pada (G, ∗), maka H ∗H = H

dan H−1 = H.

Teorema 1.4.5 Jika H dan K keduanya subgrup pada (G, ∗), maka

H ∗K merupakan subgrup jika hanya jika H ∗K = K ∗H.

Teorema 1.4.6 Jika H dan K keduanya subgrup pada (G, ∗), maka

H ∩K juga merupakan subgrup pada (G, ∗).



Bab I. Sekilas Tentang Konsep Dasar Grup antonius cp 11

Teorema 1.4.7 Misal G grup dan a ∈ G. Jika H adalah him-

punan dari semua hasil perpangkatan dari a dalam G, maka H

merupakan subgrup dari G.

Contoh 1.4.2 Dalam (Z5,×), ada 4 variasi hasil perpangkatan

dari 2 yakni 21 = 2; 22 = 4; 23 = 3; dan 24 = 1, sehingga {1, 2, 3, 4}
merupakan subgrup dalam (Z5,×).

Soal Latihan Grup

1. Nyatakan apakah struktur aljabar berikut merupakan grupoid,

semigrup, monoid atau grup!

(a) Himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan.

(b) Himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian.

(c) Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan.

(d) G = {ma|a ∈ Z} dengan operasi penjumlahan bilangan

bulat, dimana m adalah suatu bilangan bulat tertentu.

(e) G = {ma|a ∈ Z} dengan operasi perkalian, dimana m

adalah suatu bilangan bulat tertentu.

(f) G = {a+
√

2b|a, b ∈ Q} dengan operasi penjumlahan.

(g) Himpunan bilangan rasional taknol dengan operasi perkalian.

(h) Himpunan bilangan kompleks taknol dengan operasi perkalian.
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(i) Himpunan bilangan cacah dengan operasi penjumlahan.

(j) Himpunan M2(<) dengan operasi penjumlahan matriks.

(k) Himpunan M2(<) dengan operasi perkalian matriks.

(l) Himpunan bilangan cacah dengan operasi penjumlahan.

(m) Himpunan semua bilangan bulat yang habis dibagi lima

dengan operasi penjumlahan.

(n) Himpunan semua vector dalam <2 yang berbentuk (x, 3x)

dengan operasi penjumlahan vector.

(o) Himpunan semua vector dalam <2 yang berbentuk (0, y)

atau (x, 0) dengan operasi penjumlahan vector.

(p) G = {f1, f2, f3, f4} dengan operasi komposisi transfor-

masi, dimana f1(z) = z, f2(z) = −z, f3(z) = 1
z
, f4(z) =

−1
z
, untuk setiap z elemen bilangan kompleks.

2. Misalkan S merupakan himpunan semua bilangan riil kecuali

−1. Didefinisikan operasi ∗ pada S sedemikian hingga a∗ b =

a+ b+ ab.

(a) Tunjukkan bahwa ∗ merupakan sebuah operasi biner.

(b) Tunjukkan apakah S merupakan grup.

(c) Hitunglah penyelesaian dari 2 ∗ x ∗ 3 = 7 dalam S.

3. Jika G adalah grup dengan operasi biner ∗, maka tunjukkan

bahwa ∀a, b ∈ G, (a ∗ b)−1 = b−1 ∗ a−1!
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4. Nyatakan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut

dan berikan alasannya.

(a) Sebuah grup dapat memiliki lebih dari satu elemen iden-

titas.

(b) Pada sebuah grup, setiap persamaan linear memiliki penye-

lesaian.

(c) Setiap grup berhingga yang memiliki paling banyak tiga

elemen merupakan grup abelian.

(d) Himpunan kosong dapat dipandang sebagai sebuah grup.

5. Jika G merupakan grup berhingga dengan elemen identitas e

dan banyak elemennya adalah genap, maka tunjukkan bahwa

ada a 6= e dalam G sedemikianhingga a ∗ a = e!

6. Misalkan ∗ adalah operasi biner dalam himpunan S, sebuah

elemen x ∈ S dikatakan sebuah idempoten untuk ∗ jika x∗x =

x. Tunjukkan bahwa sebuah grup memiliki tepat satu elemen

idempoten!

7. Jika G adalah grup dengan elemen identitas edan ∀x ∈ G,

x ∗ x = e, maka G merupakan grup abelian!

8. Tunjukkan jika (a ∗ b)2 = a2 ∗ b2, untuk a dan b dalam G,

maka a ∗ b = b ∗ a!

9. Misalkan G adalah grup dan a, b ∈ G. Tunjukkan bahwa

(a ∗ b)−1 = a−1 ∗ b−1 jika hanya jika a*b = b*a!
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10. Nyatakan benar atau salah setiap pernyataan berikut dan

berikan alasannya!

(a) Hukum asosiatif selalu berlaku pada setiap grup.

(b) Dimungkinkan adanya sebuah grup dimana hukum kanse-

lasi tidak berlaku.

(c) Setiap grup merupakan subgrup pada dirinya sendiri.

(d) Setiap grup memiliki tepat dua subgrup improper.

(e) Setiap himpunan bilangan yang merupakan grup ter-

hadap operasi penjumlahan, juga merupakan grup ter-

hadap operasi perkalian.

(f) Setiap subset dari setiap grup merupakan subgrup ter-

hadap operasi biner yang sama.

(g) Jika b2 = e maka b = e, dimana e adalah elemen identi-

tas.

(h) Jika c2 = c maka c = e.

(i) dalam setiap grup, an ∗ bn = (a ∗ b)n.

11. JikaH danK keduanya merupakan subgrup pada grup abelian

G, maka tunjukkan bahwa HK = {hk|h ∈ H, k ∈ K} juga

merupakan subgrup pada G.

12. Buktikan bahwa suatu subset tak kosong H pada grup G

merupakan subgrup pada G jika hanya jika ab−1 ∈ H, ∀a, b ∈
H!
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13. Buktikan bahwa jika G adalah grup abelian dengan elemen

identitas e, maka semua elemen x ∈ G yang memenuhi per-

samaan x2 = e membentuk subgrup H pada G!

14. Misalkan G adalah grup dan a merupakan elemen tertentu

dalam G. Tunjukkan bahwa Ha = {x ∈ G|xa = ax} meru-

pakan subgrup pada G!

15. Misalkan H adalah subgrup pada grup G. Untuk a, b ∈ G,

misalkan a ∼ b jika hanya jika ab−1 ∈ H. Tunjukkan bahwa ∼
merupakan relasi ekuivalensi pada G. Tunjukkan pula bentuk

partisi yang dihasilkan oleh relasi ekuivalensi tersebut!

16. Tunjukkan bahwa jika H subgrup G dan K subgrup G, maka

H ∩K juga subgrup G!



BAB 2

RING

Bab ini merupakan awal dari bagian pertama materi
utama perkuliahan Struktur Aljabar Lanjut. Pada bab
ini disajikan tentang pengertian ring, sifat-sifat dasar
ring, konsep tentang subring, division ring dan field.
Konsep tentang homorfisma dan isomorfisma ring juga
akan dibahas secara singkat dalam bab ini karena kon-
sep ini akan dipergunakan dalam pembahasan beberapa
konsep pada bagian pertama buku ini, seperti konsep
field quotien dan ring polynomial. Sedangkan pemba-
hasan secara detail masalah homomorfisma dan isomor-
fisma ring ini akan disajikan pada bagian kedua dalam
buku ini.

2.1 Pengertian dan Sifat Dasar Ring

Jika Grup merupakan struktur aljabar dengan satu operasi biner,

maka Ring merupakan suatu struktur aljabar dengan dua operasi

biner, penjumlahan dan perkalian. Definisi formal untuk Ring

16
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adalah sebagai berikut :

Definisi 2.1.1 Ring. Sebuah ring [R,+, ·] adalah sebuah him-

punan R dengan dua operasi biner, penjumlahan, +, dan perkalian,

·, yang didefinisikan pada R, yang ∀a, b, c ∈ R memenuhi aksioma-

aksioma berikut :

1. a+ b ∈ R

2. a+ (b+ c) = (a+ b) + c

3. ∃0 ∈ R, 3 ∀a ∈ R, 0 + a = a+ 0 = a

4. ∀a ∈ R, ∃ − a ∈ R, 3 a+ (−a) = (−a) + a = 0

5. a+ b = b+ a

6. a · b ∈ R

7. a · (b · c) = (a · b) · c

8. a · (b+ c) = (a · b) + (a · c), dan (a+ b) · c = (a · c) + (b · c)

Menurut aksioma 1-5, maka sebuah ring haruslah merupakan grup

abelian (komutatif) terhadap operasi penjumlahan. Untuk efisiensi,

biasanya tanda · tidak dituliskan sehingga penulisan ab berarti a ·b.
Beberapa contoh himpunan yang merupakan ring antara lain: him-

punan bilangan bulat, Z; himpunan bilangan rasional, Q; him-

punan bilangan riil, R; himpunan bilangan kompleks, C; himpunan
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semua matriks berordo n × n dengan entri-entri riil, Mn(R); him-

punan semua fungsi f : R → R. Selanjutnya beberapa sifat dasar

ring disebutkan dalam teorema berikut.

Teorema 2.1.1 Jika R adalah ring yang memiliki identitas jum-

lahan 0, maka ∀a, b ∈ R,

1. 0a = a0 = 0,

2. a(−b) = (−a)b = −(ab),

3. (−a)(−b) = ab.

Bukti.

1. a0 + a0 = a(0 + 0) = a0 = a0 + 0, sehingga a0 = 0. Secara

analog dapat dibuktikan pula bahwa 0a = 0.

2. a(−b) + ab = a(−b + b) = a0 = 0, sehingga a(−b) = −(ab).

Secara analog dapat dibuktikan bahwa (−a)b = −(ab).

3. (−a)(−b) = −(a(−b)) = −(−(ab)) = ab

2.2 Subring

Analog dengan konsep subgrup dalam grup, maka dalam ring juga

terdapat subring.
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Definisi 2.2.1 Sebuah subset S pada suatu ring R, disebut sub-

ring pada R jika S juga memenuhi semua aksioma ring.

Dalam kapasitasnya sebagai subset ringR, S telah mewarisi aksioma-

aksioma 2, 5, 7 dan 8 dalam definisi ring, sehingga selanjutnya yang

perlu diselidiki apakah S memenuhi aksioma-aksioma ring ke 1, 3,

4 dan 6. Selanjutnya karena sebuah subring merupakan sebuah

subgrup terhadap operasi penjumlahan, maka dapat pula ditun-

jukkan bahwa jika dalam S dipenuhi (a − b) ∈ S ∀a, b ∈ S maka

S akan memenuhi aksioma ring ke 1, 3 dan 4, sehingga aksioma-

aksioma yang harus dipenuhi oleh sebuah subset untuk menjadi

sebuah subring, dapat lebih disederhanakan sebagaimana tercan-

tum dalam teorema berikut ini.

Teorema 2.2.1 Sebuah subset S pada suatu ring R disebut subring

pada R jika memenuhi :

1. ∀a, b ∈ S, (a− b) ∈ S;

2. ∀a, b ∈ S, ab ∈ S.

Contoh 2.2.1 Setiap ring R pasti memiliki dua macam subring

yakni R sendiri dan {0}; Z merupakan subring pada R; R meru-

pakan subring pada C.
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2.3 Homomorfisma dan Isomorfisma

Analog dengan teori grup, maka dalam ring juga memiliki struktur

pemetaan yang disebut homomorfisma ring

Definisi 2.3.1 Misalnya R dan R′ merupakan ring. Pemetaan φ :

R −→ R′ merupakan homomorfisma ring jika untuk setiap a, b ∈
R berlaku

1. φ(a+ b) = φ(a) + φ(b)

2. φ(ab) = φ(a)φ(b)

Pada definisi tersebut, sifat yang pertama menyatakan bahwa φ

memetakan grup abelian [R,+] ke [R′,+]. Sedangkan sifat yang

kedua mensyaratkan bahwa φ harus merelasikan struktur perkalian

pada ring R dan R′ dengan cara yang sama pada penjumlahan.

Karena φ pada dasarnya juga merupakan homomorfisma grup maka

semua hasil yang berkaitan dengan homomorfisma grup juga berlaku

untuk struktur penjumlahan pada ring. Misalnya, φ merupakan

pemetaan satu-satu jika dan hanya jika Ker(φ) = {0}, dengan 0

adalah identitas jumlahan pada ring R.

Berikutnya konsep tentang isomorfisma ring juga analog dengan

isomorfima grup.

Definisi 2.3.2 Isomorfisma φ : R −→ R′ dari ring R ke ring R′
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adalah homomorfisma ring yang satu-satu dan onto. Dalam kondisi

demikian, ring R dan ring R′ adalah isomorfis.

Bahasan yang lebih lengkap tentang homomorfisma dan isomor-

fisma ring akan disajikan pada bab 7.

2.4 Unity dan Field

Definisi 2.4.1 Sebuah ring yang operasi perkaliannya bersifat ko-

mutatif disebut ring komutatif. Sebuah ring R yang memuat iden-

titas perkalian 1, sedemikian hingga 1a = a1 = a, ∀a ∈ R, disebut

ring dengan unity. Identitas perkalian dalam suatu ring disebut

unity.

Teorema 2.4.1 Jika R adalah ring dengan unity, maka identitas

perkalian tersebut adalah tunggal.

Bukti. Andaikan unity tidak tunggal; maka ada 1 6= 1∗ dan ke-

duanya sama-sama merupakan unity. Sekarang tinjau perkalian 1 ·
1∗. Dengan memandang 1 sebagai unity maka 1·1∗ = 1∗, sebaliknya

dengan memandang 1∗ sebagai unity maka 1 · 1∗ = 1. Akibatnya

1 = 1∗. Terjadi kontradiksi, sehingga pengandaian salah.

Definisi 2.4.2 Misalkan R adalah ring dengan unity. Sebuah el-

emen a ∈ R disebut unit jika a memiliki invers perkalian dalam



Bab II. Ring antonius cp 22

R. Jika setiap elemen tak nol dalam R merupakan unit, maka R

disebut division ring. Division ring yang komutatif disebut field.

Division ring yang tidak komutatif disebut skew field.

Contoh 2.4.1 Z bukan merupakan field, sebab ada elemen tak nol

dalam Z, misalnya 2, yang bukan merupakan unit atau tidak memi-

liki invers perkalian dalam Z. Unit dalam Z hanyalah 1 dan -1. Q

dan R merupakan suatu field.

Soal Latihan Definisi dan Sifat Dasar Ring

1. Hitunglah hasil kali dalam ring-ring berikut ini:

(a) (12)(16) dalam Z24

(b) (16)(3) dalam Z32

(c) (11)(-4) dalam Z14

(d) (20)(-3) dalam Z26

2. Tentukan apakah operasi penjumlahan dan perkalian yang

diberikan dalam himpunan-himpunan berikut ini membentuk

struktur ring atau tidak. Jika tidak, sebutkan mengapa ? Jika

ya, sebutkan apakah ring yang terbentuk adalah komutatif,

mempunyai unity, atau merupakan field ?

(a) nZ dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa.

(b) Z+ dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa.
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(c) Z × Z dengan penjumlahan dan perkalian komponen-

komponennya.

(d) 2Z × Z dengan penjumlahan dan perkalian komponen-

komponennya.

(e) {a + b
√

2 |a, b ∈ Z} dengan operasi penjumlahan dan

perkalian biasa.

(f) {a + b
√

2 |a, b ∈ Q} dengan operasi penjumlahan dan

perkalian biasa.

3. Tentukan semua unit dalam ring-ring berikut: Z, Z × Z, Z5,

Q, Z ×Q× Z, dan Z4

4. Hitunglah order dari ring M2(Z2), dan daftarlah semua unit

di dalamnya.

5. Misalnya F = {f : R→ R}. Aturan operasi perkalian dalam

F adalah (fg)(x) = f(x)g(x). Buktikan bahwa perkalian ini

memenuhi aksioma assossiatif dan distributif.

6. Jika U adalah himpunan semua unit dalam ring dengan unity,

[R,+, ·], tunjukkan bahwa [U, ·] merupakan grup.

7. Tunjukkan bahwa a2− b2 = (a+ b)(a− b), ∀a, b ∈ ring R, jika

hanya jika R komutatif.

8. Misalkan [R,+] merupakan grup abelian. Jika ab = 0, ∀a, b ∈
R, buktikan bahwa [R,+, ·] merupakan ring.
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9. Berikan suatu contoh dari sebuah ring dengan unity 1 yang

memiliki subring dengan unity 1′ 6= 1.

10. Jika E adalah subfield dari field F , tunjukkan bahwa unity

dari E adalah unity dalam F .

11. Tunjukkan bahwa invers perkalian dari suatu unit dalam ring

dengan unity adalah tunggal.

12. Tunjukkan bahwa subset S dari suatu ring R merupakan sub-

ring R jika hanya jika ∀a, b ∈ S, (a− b) ∈ S dan ab ∈ S.

13. Tunjukkan bahwa interseksi dari subring-subring dari ring R

juga membentuk subring R; dan interseksi dari subfiel-subfielf

dari field F juga membentuk subfield F .

14. Misalkan R adalah ring dan a adalah elemen tertentu dalam

R. Misalkan Ia = {x ∈ R|ax = 0}. Buktikan bahwa Ia

merupakan subring R.

15. Sebuah ring R disebut Boolean ring jika a2 = a, ∀a ∈ R.

Tunjukkan bahwa setiap Boolean ring adalah komutatif.



BAB 3

INTEGRAL DOMAIN

Pada himpunan bilangan riil, persamaan ab = 0 selalu
berimplikasi a = 0 atau b = 0. Namun tidak demikian
halnya pada beberapa himpunan, seperti Z6 misalnya,
persamaan ab = 0 bisa berimplikasi a = 2 dan b = 3,
a = 3 dan b = 4, dan sebagainya. Dari kenyataan
ini kemudian muncul konsep pembagi nol yang pada
akhirnya melahirkan sebuah konsep tentang integral do-
main. Pada bab ini disajikan bahasan tentang integral
domain dan bagaimana kaitannya dengan field. Di akhir
bab ini juga akan dibahas karakteristik dari suatu ring.

3.1 Pembagi Nol

Pada bab ini akan diuraikan konsep-konsep tentang pembagi nol,

integral domain dan karakteristik suatu ring. Sebelum memulai

uraian tentang pembagi nol, perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah

persamaan kuadrat dapat memiliki pemecahan yang berbeda jika

25
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ditinjau dari ring yang berbeda. Misalnya,

x2 − 5x+ 6 = 0

akan memiliki pemecahan x = 2 atau 3 dalam ring bilangan bulat,

Z, tetapi dalam Z12, persamaan kuadrat tersebut memiliki pemec-

ahan x = 2, 3, 6 atau 11. Hal ini karena perkalian ab = 0 dalam

Z12 dapat dipenuhi oleh a 6= 0 dan b 6= 0, tetapi dalam Z, ab = 0

selalu berimplikasi a = 0 atau b = 0.

Definisi 3.1.1 Jika a dan b adalah dua elemen tak nol pada suatu

ring R sedemikian hingga ab = 0, maka a dan b disebut pembagi

nol.

Contoh 3.1.1 Sebagaimana ilustrasi di atas, maka Z tidak memuat

pembagi nol. Sedangkan dalam Z12, 3 · 4 = 0, sehingga baik 3

maupun 4 merupakan pembagi nol dalam Z12.

Teorema 3.1.1 Pada ring Zn, pembagi nol adalah elemen-elemen

yang tidak relatif prima terhadap n.

Contoh 3.1.2 Pada Z6, elemen-elemen yang merupakan pembagi

nol adalah 2, 3 dan 4.

Akibat 3.1.1 Jika p adalah prima, maka Zp tidak memiliki pem-

bagi nol.
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Pada Z, ab = ac selalu berakibat b = c, tetapi tidak demikian

dengan Z6 sebab dalam Z6, 3 · 2 = 3 · 4. Secara umum hal ini

dinyatakan dalam teorema berikut.

Teorema 3.1.2 Hukum kanselasi dapat diterapkan pada sebuah ring

yang tidak memiliki pembagi nol.

3.2 Integral Domain

Pengertian formal tentang integral domain disajikan dalam definisi

berikut ini.

Definisi 3.2.1 Sebuah ring komutatif dengan unity dan tidak memuat

pembagi nol disebut integral domain

Contoh 3.2.1 Z dan Zp, untuk p prima, merupakan integral do-

main, sedangkan Zn bukan merupakan integral domain jika n bukan

prima.

Dua teorema berikut menyatakan keterkaitan antara integral do-

main dan field.

Teorema 3.2.1 Setiap field F merupakan integral domain.

Teorema 3.2.2 Setiap integral domain berhingga merupakan field.

Akibat 3.2.1 Jika p prima, maka Zp merupakan suatu field.
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3.3 Karakteristik Ring

Definisi 3.3.1 Karakteristik dari ring R adalah bilangan bulat

positif terkecil sedemikian hingga ∀a ∈ R, na = 0. Jika tidak ada

bilangan positif terkecil yang demikian maka dikatakan bahwa R

berkarakteristik 0.

Contoh 3.3.1 Ring Zn berkarakteristik n, sedangkan Z, Q, R dan

C semuanya berkarakteristik 0.

Teorema 3.3.1 Jika R adalah ring dengan unity 1, maka R berkarak-

teristik n > 0 jika hanya jika n merupakan bilangan positif terkecil

sedemikian hingga n · 1 = 0.

Soal Latihan Integral Domain

1. Carilah semua pemecahan untuk persamaan-persamaan berikut:

(a) x3 − 2x2 − 3x = 0 dalam Z12

(b) 3x = 2 dalam Z7; dan dalam Z23

(c) x2 + 2x+ 2 = 0 dalam Z6

(d) x2 + 2x+ 4 = 0 dalam Z6

2. Hitunglah karakteristik dari ring-ring berikut: 2Z, Z × Z,

Z3 × 3Z, Z3 × Z3, Z3 × Z4, dan Z6 × Z15.
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3. Misalkan R ring komutatif dengan unity dan berkarakteristik

4. Hitunglah (a+ b)4, ∀a, b ∈ R.

4. Misalkan R ring komutatif dengan unity dan berkarakteristik

3. Hitunglah (a+ b)9, ∀a, b ∈ R.

5. Misalkan R ring komutatif dengan unity dan berkarakteristik

3. Hitunglah (a+ b)6, ∀a, b ∈ R.

6. Sebuah elemen a dari ring R disebut idempotent jika a2 = a.

Tunjukkan bahwa sebuah division ring memiliki tepat dua

elemen idempotent.

7. Buktikan bahwa interseksi dari subdomain-subdomain dari

suatu integral domain D, juga membentuk subdomain dari

D.

8. Jika R adalah ring berhingga dengan unity dan tidak memuat

pembagi nol, buktikan bahwa R adalah sebuah division ring.

9. Misalkan R adalah ring yang memiliki paling tidak 2 elemen,

dan misalkan untuk setiap elemen taknol a ∈ R, ada secara

tunggal elemen b ∈ R sedemikian hingga aba = a. Tunjukkan

bahwa:

(a) R tidak memuat pembagi nol

(b) bab = b

(c) R memuat unity
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(d) R merupakan division ring

10. Tunjukkan bahwa karakteristik dari subdomain sama dengan

karakteristik dari integral domainnya.

11. Tunjukkan bahwa jika D sebuah integral domain, maka {n ·
1|n ∈ Z} merupakan subdomain D yang termuat dalam se-

tiap subdomain D.

12. Tunjukkan bahwa karakteristik dari sebuah integral domain

D haruslah 0 atau sebuah bilanagan prima, p.



BAB 4

TEOREMA FERMAT

DAN EULER

Bab ini menyajikan pembahasan tentang beberapa ben-
tuk dan ketentuan penyelesaian suatu persamaan dalam
sebuah field. Penyelesaian tersebut dijabarkan dan dibuk-
tikan dalam teorema Fermat dan teorema Euler.

4.1 Teorema Fermat

Dari pendefinisian field dan beberapa teorema terdahulu, mudahlah

untuk diselidiki bahwa elemen-elemen tak nol pada setiap field

membentuk grup terhadap operasi perkalian. Contoh: Pada field

Z5 = {0, 1, 2, 3, 4}, maka {1, 2, 3, 4} merupakan grup terhadap op-

erasi perkalian.

31
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Teorema 4.1.1 Fermat. Jika a ∈ Z dan p adalah prima yang

tidak membagi a, maka p membagi ap−1−1, yakni ap−1 ≡ 1 mod p

untuk a 6= 0 mod p.

Akibat 4.1.1 Jika a ∈ Z, maka ap ≡ a mod p untuk setiap p

prima.

Contoh 4.1.1 Hitunglah sisanya bila 8103 dibagi 13.

8103 ≡ (812)8(87) ≡ (18)(87) ≡ 87 ≡ (−57) ≡ (25)3(−5) ≡ (−1)3(−5) ≡
5 mod 13.

Jadi sisanya adalah 5.

4.2 Generalisasi Euler

Teorema 4.2.1 Jika Gn adalah himpunan elemen-elemen tak nol

dalam Zn yang bukan pembagi nol, maka Gn membentuk grup ter-

hadap operasi perkalian modulo n.

Contoh 4.2.1 Z12 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; elemen-elemen

yang tak nol dan bukan pembagi nol (relatif prime terhadap 12),

adalah 1,5,7,11, Sehingga G12 = {1, 5, 7, 11} merupakan grup ter-

hadap operasi perkalian modulo 12.

Sekarang misalkan n merupakan sebuah bilangan bulat positif dan

φ(n) menunjukkan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang
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dari atau sama dengan n dan relatif prime terhadap n, maka dari

contoh di atas, φ(12) = 4.

Teorema 4.2.2 Euler. Jika a adalah sebuah bilangan bulat yang

relatif prime terhadap n, maka aφ(n)−1 terbagi oleh n, yakni aφ(n) ≡
1 mod n.

Contoh 4.2.2 Dari contoh, n = 12. G12 = {1, 5, 7, 11} sehingga

φ(12) = 4. Maka 14 ≡ 54 ≡ 74 ≡ 114 ≡ 1 mod 12

4.3 Penerapan pada Masalah Kongru-

ensi

Seperti telah dinyatakan dalam teorema sebelumnya bahwa him-

punan Gn dari semua elemen tak nol dalam Zn yang bukan pem-

bagi nol, akan membentuk grup terhadap operasi perkalian modulo

n. Dengan mempergunakan teorema ini, dapat dicari semua solusi

dari sebuah kongruensi linear ax ≡ b mod m.

Teorema 4.3.1 Misalkan m adalah bilangan bulat positif dan a ∈
Zm relatif prima terhadap m. Untuk setiap b ∈ Zm, maka per-

samaan ax = b memiliki solusi tunggal dalam Zm.

Akibat 4.3.1 Jika a dan m adalah bilangan bulat yang saling re-

latif prima, maka untuk setiap bilangan bulat b, kongruensi ax ≡
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b mod m memiliki solusi semua bilangan bulat dalam satu kelas

residu modulo m.

Selanjutnya untuk kasus yang lebih umum, diberikan teorema berikut.

Teorema 4.3.2 Misalkan m adalah bilangan bulat positif dan a, b ∈
Zm. Misalkan fpb(a,m) = d. Persamaan ax = b akan memiliki

solusi dalam Zm jika hanya jika d membagi b. Dan jika d|b, maka

persamaan tesebut akan memiliki tepat d solusi dalam Zm.

Akibat 4.3.2 Jika d = fpb(a,m) maka kongruenasi ax ≡ b mod

m akan memiliki solusi jika hanya jika d membagi b, dan solusinya

adalah semua bilangan bulat dalam d kelas residu modulo m yang

berbeda.

Soal Latihan Teorema Fermat dan Euler

1. Misalkan F suatu field, buktikan bahwa elemen-elemen taknol

dalam F membentuk grup dibawah operasi perkalian dalam

field.

2. Hitunglah sisa dari pembagian-pembagian berikut ini:

(a) 347 : 23

(b) 3749 : 7

(c) (2(217) + 1) : 19
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(d) 71000 : 24

3. Buatlah tabel nilai φ(n) untuk n ≤ 30.

4. Hitunglah pemecahan untuk kongruensi-kongruensi berikut

ini:

(a) 2x ≡ 6 mod 4

(b) 22x ≡ 5 mod 15

(c) 36x ≡ 15 mod 24

(d) 45x ≡ 15 mod 24

(e) 39x ≡ 125 mod 9

(f) 41x ≡ 125 mod 9

(g) 155x ≡ 75 mod 65

(h) 39x ≡ 52 mod 130

5. Tunjukkan bahwa dalam field Zp, hanya elemen 1 dan p − 1

saja yang memiliki invers perkalian dirinya sendiri.

6. Buktikan bahwa p prima jika hanya jika (p−1)! ≡ −1 mod p

7. Hitunglah sisa pembagian dari:

(a) 34! : 37

(b) 49! : 53

(c) 24! : 29

8. Jika p prima ≥ 3, hitunglah (p− 2)! mod p.
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9. Tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif, n, maka

n37 − n terbagi oleh 383838.

10. Hitunglah sebuah bilangan yang lebih besar dari 383838 yang

juga membagi n37−n, untuk semua bilangan bulat positif, n.



BAB 5

FIELD QUOTIEN DARI

SUATU INTEGRAL

DOMAIN

Jika sebuah integral domain yang setiap elemen tak nol-
nya merupakan unit, maka dia merupakan sebuah field.
Tetapi, beberapa integral domain, seperti himpunan bi-
langan bulat, Z, tidak membentuk sebuah field. Na-
mun demikian dalam bab ini akan ditunjukkan bahwa
setiap integral domain dapat dipandang secara isomor-
fis, masuk menjadi bagian dalam suatu field tertentu
yang disebut sebagai field quotien dari integral domain.
Field ini merupakan field minimal yang memuat inte-
gral domain tersebut. Pembahasan akan diawali dengan
prosedur pembentukan field quotien dari sebuah inte-
gral domain. Kemudian dibuktikan bahwa integral do-
main tersebut secara isomorfis akan merupakan bagian
dari field yang terbentuk. Pada bagian akhir bab ini
akan dibahas keunikan dari suatu field quotien.
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5.1 Pembentukan Field Quotien

Misalkan D adalah sebuah integral domain yang akan diperluas

menjadi sebuah field quotien, F . Garis besar langkah-langkahnya

adalah sebagai berikut :

1. Definisikan elemen-elemen dari F ;

2. Definisikan operasi biner penjumlahan dan perkalian dalam

F ;

3. Cek bahwa F memenuhi semua aksioma field terhadap operasi-

operasi tersebut;

4. Tunjukkan bahwa D dapat dipandang sebagai integral sub-

domain dari F .

Sedangkan langkah-langkah operasionalnya dapat diuraikan sebagai

berikut :

Langkah 1. Misalkan D adalah integral domain. Bentuklah pro-

duk Cartesius :

D ×D = {(a, b)|a, b ∈ D}

Misalkan S subset dari D ×D;

S = {(a, b)|a, b ∈ D, b 6= 0}

Dua elemen (a, b) dan (c, d) dalam S dikatakan ekuivalen, dino-

tasikan (a, b) ∼ (c, d), jika hanya jika ad = bc. Sehingga sekarang S
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terbagi ke dalam kelas-kelas ekuivalensi. Kelas ekuivalensi [(a, b)],

misalnya, didefinisikan sebagai :

[(a, b)] = {(x, y)|(x, y) ∼ (a, b)}

Langkah pertama ini berakhir dengan pendefinisian himpunan F :

F = {[(a, b)] |(a, b) ∈ S}

Langkah 2. Operasi biner penjumlahan dan perkalian dalam F

didefiisikan sebagai berikut :

[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad+ bc, bd)]

dan

[(a, b)] [(c, d)] = [(ac, bd)]

Dapat ditunjukkan bahwa operasi-operasi tersebut adalah well-defined

dalam F .

Langkah 3. Membuktikan bahwa F merupakan suatu field.

1. Penjumlahan dalam F bersifat komutatif

2. Penjumlahan dalam F bersifat assossiatif

3. [(0, 1)] adalah identitas jumlahan dalam F

4. [(−a, b)] adalah invers jumlahan dari [(a, b)] dalam F

5. Perkalian dalam F bersifat assossiatif
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6. Perkalian dalam F bersifat komutatif

7. Hukum distributif berlaku dalam F

8. [(1, 1)] adalah identitas perkalian dalam F

9. Jika [(a, b)] ∈ F bukan merupakan identitas jumlahan, maka

a 6= 0 dalam D, maka [(b, a)] adalah invers perkalian dari

[(a, b)].

Langkah 4. Menunjukkan bahwa F dapat dipandang memuat D

sebagai integral subdomain. Untuk mengerjakannya, harus ditun-

jukkan adanya isomorphisma, i, dari D kepada sebuah subdomain

dari F . Tinjauan teoritis tentang isomorphisma selengkapnya akan

diberikan pada bab selanjutnya.

Teorema 5.1.1 Pemetaan i : D → F yang didefinisikan i(a) =

[(a, 1)], merupakan sebuah isomorphisma dari D dengan sebuah

subdomain dari F .

Dari langkah-langkah di atas, dapatlah dihasilkan teorema berikut

:

Teorema 5.1.2 Setiap integral domain, D, dapat diperbesar un-

tuk membentuk sebuah field F , sedemikian hingga setiap elemen F

dapat diekspresikan sebagai sebuah ”quotien” dari dua elemen D.
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Dalam hal ini, field F disebut sebagai field quotien dari D.

Hasil tersebut kemudian dapat dikembangkan dengan menunjukkan

bahwa F dapat dipandang sebagai subfield dari setiap field L yang

memuat D.

5.2 Keunikan

Teorema 5.2.1 Misalkan F adalah field quotien dari integral do-

main D, dan L adalah sebarang field yang memuat D. Maka ada

sebuah pemetaan ψ : F → L, dengan aturan ψ(a) = a, untuk

a ∈ D, yang merupakan isomorphisma dari F dengan sebuah sub-

field L.

Contoh 5.2.1 Z merupakan integral domain (dan bukan meru-

pakan field). Q merupakan field quotien dari Z dan Z dapat dipan-

dang sebagai subdomain dari Q. R merupakan field yang memuat

Z dan Q dapat dipandang sebagai subfield dari R.

Akibat dari teorema di atas, dapat diturunkan teorema-teorema

berikut :

Teorema 5.2.2 Setiap field L yang memuat integral domain D,

juga akan memuat Field quotien dari D.

Teorema 5.2.3 Setiap dua field quotien dari sebuah integral do-

main D adalah isomorphic.
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Soal Latihan Field Quotien Dari Suatu

Integral Domain

1. Bangunlah field quotient dari integral domain, D, berikut ini:

(a) D = {n+mi|n,m ∈ Z}

(b) D = {n+m
√

2|n,m ∈ Z}

2. Misalkan R ring komutatif, dan T 6= {0} adalah subset tak

kosong dari R yang tertutup terhadap operasi perkalian dan

tidak memuat pembagi nol. Jika Q(R, T ) = {[(r, t)]|r ∈
R, t ∈ T}, maka:

(a) tunjukkan bahwaQ(R, T ) memiliki unity bahkan walaupun

R tidak memiliki;

(b) tunjukkan bahwa dalam Q(R, T ), setiap pasang elemen

tak nol dari T membentuk sebuah unit.

3. Buktikan bahwa setiap ring komutatif yang memuat sebuah

elemen a yang bukan pembagi nol, dapat dikembangkan men-

jadi ring komutatif dengan unity.

4. Berapa banyaknya elemen dalam ring Q(Z4, {1, 3}) ?

5. Uraikan ring Q(Z, {2n|n ∈ Z+}) dengan mendeskripsikan se-

buah subring R yang isomorphis terhadapnya.

6. Uraikan ring Q(3Z, {6n|n ∈ Z+}) dengan mendeskripsikan

sebuah subring R yang isomorphis terhadapnya.



BAB 6

RING POLINOMIAL

Pada bab ini disajikan sebuah struktur ring yang berisi
polinom-polinom, dimana koefisien pada masing-masing
polinom merupakan elemen pada suatu ring. Misal-
nya R[x] dimaksudkan sebagai himpunan semua poli-
nom dengan indeterminasi x dan koefisien-koefisiennya
berada dalam ring R. Selain konsep polinom dan ring
polynomial, dalam bab ini juga disajikan konsep ho-
momorfisma evaluasi, nol dari suatu polinom, dan al-
goritma pembagian dalam F [x] dengan F merupakan
suatu field.

6.1 Polinomial dalam Sebuah Indeter-

minasi

Berikut ini adalah definisi dari sebuah polinom dalam indetermi-

nasi x dengan koefisien di dalam ring R.
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Definisi 6.1.1 Misalkan R adalah ring. Polinom f(x) dengan

koefisien dalam R adalah sebuah penjumlahan formal takhingga∑∞
i=0 aix

i, dimana ai ∈ R dan ai = 0 untuk semua kecuali sejumlah

hingga nilai i. ai adalah koefisien-koefisien dari f(x). Jika untuk

i > 0, ai 6= 0 maka nilai terbesar dari i yang demikian disebut

derajat dari f(x). Jika tidak ada i > 0 yang demikian maka f(x)

berderajat nol.

Teorema 6.1.1 Himpunan R[x] dari semua polinom dalam inde-

terminasi x dengan koefisien dalam ring R merupakan sebuah ring

dibawah operasi penjumlahan dan perkalian polinom. Selanjutnya

jika R komutatif maka demikian juga R[x], dan jika R memiliki

unity 1 maka 1 juga merupakan unity dalam R[x].

Pengembangan selanjutnya dari teorema ini adalah jika D adalah

sebuah integral domain maka demikian juga D[x]. Secara khusus,

jika F merupakan sebuah field, maka F [x] merupakan sebuah inte-

gral domain.

6.2 Homomorfisma Evaluasi

Teorema berikut berkaitan dengan sebuah homomorphisma evalu-

asi.

Teorema 6.2.1 Misalkan F adalah subfield dari field E, α adalah
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sebarang elemen dalam E, dan x adalah sebuah indeterminasi. Pe-

metaan φα : F [x] → E dengan

φα(a0 + a1x+ a2x
2 + ...+ anx

n) = a0 + a1α+ a2α
2 + ...+ anα

n

merupakan sebuah homomorphisma.

Bisa juga dibuktikan bahwa φα(x) = α dan φα(a) = a, untuk a ∈ F .

Dengan demikian φα disebut homomorphisma evaluasi pada α.

Berikut akan didefinisikan mengenai nol dari suatu polinom.

Definisi 6.2.1 Misalkan F adalah subfield dari field E, dan α ∈ E.

Misalkan f(x) = a0 + a1x + ... + anx
n ∈ F [x], dan φα : F [x] → E

merupakan sebuah homomorphisma evaluasi. Misalkan f(α) meno-

tasikan

φα(f(x)) = a0 + a1α+ ...+ anα
n

Jika f(α) = 0, maka α disebut nol dari f(x).

6.3 Algoritma Pembagian dalam F[x]

Selanjutnya, analog dengan algoritma pembagian pada bilangan

bulat, maka algoritma pembagian pada F [x], dengan F suatu field,

disajikan dalam teorema berikut.

Teorema 6.3.1 Misalkan

f(x) = a0 + a1x+ a2x
2 + ...+ anx

n
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dan

f(x) = b0 + b1x+ b2x
2 + ...+ bmx

m

merupakan dua polinom dalam F [x], dengan an dan bm keduanya

adalah elemen tak nol dalam F [x] dan m > 0. Maka ada polinom-

polinom q(x) dan r(x) dalam F [x] sedemikian hingga f(x) = g(x)q(x)+

r(x), dengan derajad dari r(x) kurang dari m = derajad dari g(x).

Contoh 6.3.1 Pada Z5[x],

x4 − 3x3 + 2x2 + 4x− 1 = (x2 − 2x+ 3)(x2 − x− 3) + (x+ 3)

Akibat dari algoritma pembagian dalam F [x] tersebut antara lain:

Akibat 6.3.1 Sebuah elemen a ∈ F merupakan nol dari f(x) ∈
F [x] jika hanya jika x− a merupakan faktor dari f(x) dalam F [x].

Akibat 6.3.2 Suatu polinom taknol f(x) ∈ F [x] yang berderajad

n dapat memiliki paling banyak n nol dalam field F .

Soal Latihan Ring Polinomial

1. Hitunglah penjumlahan dan perkalian dari polinom-polinom

berikut:

(a) f(x) = 4x− 5, g(x) = 2x2 − 4x+ 2 dalam Z8[x]

(b) f(x) = x+ 1, g(x) = x+ 1 dalam Z2[x]
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(c) f(x) = 2x2 + 3x+ 4, g(x) = 3x2 + 2x+ 3 dalam Z6[x]

(d) f(x) = 2x3 + 4x2 + 3x + 2, g(x) = 3x4 + 2x + 4 dalam

Z5[x]

2. Berapa banyaknya polinom berderajad ≤ 3 dalam Z2[x] ?

3. Berapa banyaknya polinom berderajad ≤ 2 dalam Z5[x] ?

4. Hitunglah homomorphisma evaluasi berikut dalam Z7

(a) φ2(x
2 + 3)

(b) φ0(2x
3 − x2 + 3x+ 2)

(c) φ3[(x
4 + 2x)(x3 − 3x2 + 3)]

(d) φ5[(x
3 + 2)(4x2 + 3)(x7 + 3x2 + 1)]

(e) φ4(3x
106 + 5x99 + 2x53)

5. Misalkan φa : Z5[x] → Z5 merupakan homomorphisma eval-

uasi. Gunakan teorema Fermat untuk menghitung φ3(x
231 +

3x117 − 2x53 + 1)

6. Gunakan teorema Fermat untuk mencari semua pembuat nol

fungsi pada Z5 dari polinom 2x219 + 3x74 + 2x57 + 3x44

7. Buktikan jika D integral domain, maka D[x] juga merupakan

integral domain.

8. Jika D integral domain dan x sebuah indeterminasi.

(a) Deskripsikan semua unit dalam D[x]
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(b) carilah semua unit dalam Z[x]

(c) Carilah semua unit dalam Z7[x]

9. Hitunglah hasilbagi dan sisa dari pembagian polinom-polinim

berikut ini:

(a) f(x) = x6 + 3x5 + 4x2 − 3x+ 2 dan g(x) = x2 + 2x− 3

dalam Z7[x]

(b) f(x) = x6 + 3x5 + 4x2 − 3x+ 2 dan g(x) = 3x2 + 2x− 3

dalam Z7[x]

(c) f(x) = x5−2x4 +3x−5 dan g(x) = 2x+1 dalam Z11[x]

(d) f(x) = x4 + 5x3 − 3x2 dan g(x) = 5x2 − x + 2 dalam

Z11[x]

10. Carilah semua bilangan prima ganjil p sedemikian hingga x+2

merupakan sebuah faktor dari x4+x3+x2−x+1 dalam Zp[x].



BAB 7

HOMOMORPHISMA

RING

Bab ini merupakan awal dari bagian kedua materi utama
perkuliahan Struktur Aljabar II. Setelah pada bagian
pertama dibahas tentang konsep ring, sifat-sifat dan
macamnya, dan beberapa algoritma perhitungan yang
berlaku dalam suatu ring, khususnya field, maka pada
bagian kedua ini dibahas tentang fungsi yang akan meng-
hubungkan sebuah ring dengan ring lainnya. Pada bab
ini disajikan tentang pengertian homomorfisma ring dan
sifat-sifatnya, konsep kernel yang juga analog dengan
kernel dalam homomorfisma grup, dan terakhir tentang
isomorfisma ring.

7.1 Homomorfisma Ring dan Sifatnya

Analog dengan definisi homomorphisma pada grup, maka homo-

morphisma pada ring dapat didefinisikan sebagai berikut :
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Definisi 7.1.1 Suatu pemetaan φ dari ring R ke ring R′ disebut

homomorphisma jika

φ(a+ b) = φ(a) + φ(b)

dan

φ(ab) = φ(a)φ(b)

untuk semua elemen a dan b dalam R.

Contoh 7.1.1 Misalkan α : Z → Zn didefinisikan dengan α(m) =

r, dimana r adalah sisa bila m dibagi n. Maka α merupakan suatu

homomorphisma.

Misalkan φ adalah homomorphisma dari ring R ke ring R′, maka

beberapa sifatnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jika 0 adalah identitas jumlahan dalam R, maka φ(0) = 0′

merupakan identitas jumlahan dalam R′;

2. ∀a ∈ R, φ(−a) = −φ(a);

3. Jika S subring pada R, maka φ(S) adalah subring pada R′;

4. Jika S ′ adalah subring pada R′, maka φ−1(S ′) adalah subring

pada R;

5. Jika R memuat unity 1 dan φ(1) 6= 0′, maka φ(1) merupakan

unity untuk R′.
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Singkatnya, subring akan berkorespondensi dengan subring dan

ring dengan unity juga akan berkorespondensi dengan ring dengan

unity oleh suatu homomorphisma ring.

7.2 Kernel

Definisi 7.2.1 Misalkan φ : R → R′ merupakan homomorphisma

ring, maka kernel dari φ, dinotasikan oleh Ker(φ), didefinisikan

sebagai

Ker(φ) = {a ∈ R|φ(a) = 0′}

dimana 0′ adalah identitas jumlahan dalam R′.

Teorema 7.2.1 Jika φ : R → R′ merupakan homomorphisma

ring, maka Ker(φ) merupakan subring pada R.

Teorema 7.2.2 Misalkan φ : R→ R′ adalah homomorphisma ring

dan H = Ker(φ). Misalkan a ∈ R. Maka φ−1{φ(a)} = a + H =

H + a, dimana a + H = H + a adalah koset yang memuat a dari

grup jumlahan komutatif, < H,+ >.

Akibat 7.2.1 Sebuah homomorphisma ring φ : R → R′ meru-

pakan fungsi satu-satu jika hanya jika Ker(φ) = {0}.
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7.3 Isomorfisma

Definisi 7.3.1 Jika φ : R→ R′ adalah homomorphisma yang satu-

satu dan onto, maka φ disebut isomorphisma.

Teorema 7.3.1 Misalkan < adalah himpunan ring-ring, dan untuk

R, R′ ∈ <, didefinisikan relasi R ∼ R′ jika ada isomorphisma

φ : R→ R′. Maka ∼ merupakan relasi ekuivalensi.

Soal Latihan Homomorfisma Ring

1. Untuk setiap pemetaan berikut, tentukan apakah merupakan

homomorphisma ring atau bukan! Bila ya, buktikan, bila

tidak, berilah counter-examplenya.

(a) φ : Z → R dengan aturan φ(x) = x.

(b) φ : R→ Z dengan aturan φ(x) = bxc.

(c) φ : Z6 → Z2 dengan aturan φ(x) = sisa bila x dibagi 2.

(d) φ : Z9 → Z2 dengan aturan φ(x) = sisa bila x dibagi 2.

(e) φ : Z → Z dengan aturan φ(x) = −x

(f) φ : F → F dengan aturan φ(f) = 3f , bila F adalah ring

dari semua fungsi riil.

2. Untuk setiap pernyataan berikut, tentukan benar atau salah,

dan berikan alasannya!
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(a) Homomorphisma untuk suatu ring merupakan isomor-

phisma untuk suatu grup.

(b) Analog dengan homomorphisma grup, maka homomor-

phisma ring adalah satu-satu jika hanya jika kernel dari

homomorphisma tersebut adalah {0}.



BAB 8

RING FAKTOR

(QUOTIEN)

Ring faktor merupakan sebuah ring yang beranggotakan
koset-koset dari suatu subring tertentu. Pengertian sub-
ring tertentu di sini perlu ditekankan karena tidak se-
mua subring dapat membangun sebuah ring faktor. Be-
rawal dari sebuah homomorfisma ring, maka himpunan
semua koset dari kernelnya akan membentuk sebuah
ring faktor. Secara umum, subring yang koset-kosetnya
dapat membentuk sebuah ring factor, haruslah meru-
pakan sebuah ideal, dimana konsep ideal di sini analog
dengan konsep subgrup normal. Sehingga pembentukan
sebuah struktur ring faktor dapat diawali oleh sebuah
homomorfisma ring maupun oleh sebuah ideal. Oleh
karenanya pembahasan kedua konsep ini menjadi menu
utama yang disajikan dalam bab ini.
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8.1 Pembentukan Ring Faktor

Analog pula dengan konsep grup faktor, maka pada konsep ring

faktor dapat diturunkan teorema berikut :

Teorema 8.1.1 Misalkan φ : R→ R′ adalah homomorphisma ring

dengan Ker(φ) = H. Maka R/H = {a+H|a ∈ R} merupakan ring

dengan operasi-operasi biner :

(a+H) + (b+H) = (a+ b) +H

dan

(a+H)(b+H) = (ab) +H

Dan pemetaan µ : R/H → φ(R) yang didefinisikan oleh µ(a+H) =

φ(a), merupakan sebuah isomorphisma.

Contoh 8.1.1 Pemetaan φ : Z → Zn yang didefinisikan dengan

φ(m) = r, dimana r adalah sisa bila m dibagi n, merupakan suatu

homomorphisma. Karena Ker(φ) = nZ, maka Z/nZ merupakan

suatu ring dan Z/nZ isomorpis terhadap Zn.

Teorema 8.1.2 Misalkan H adalah subring pada ring R. Perkalian

koset-koset jumlahan dari H, yang didefinisikan oleh (a + H)(b +

H) = ab + H adalah well-defined jika hanya jika ah ∈ H dan

hb ∈ H, ∀a, b ∈ R dan h ∈ H.
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8.2 Ideal

Definisi 8.2.1 Ideal. Suatu subring N dari ring R yang bersifat

aN ⊆ N dan Nb ⊆ N , ∀a, b ∈ R, disebut ideal.

Contoh 8.2.1 Misalkan F adalah ring dari semua fungsi riil, dan

misalkan K adalah subring F yang berisikan semua fungsi kon-

stan dalam F . Maka K bukan ideal dari F , sebab tidak benar jika

perkalian sebarang fungsi dengan suatu fungsi konstan akan meng-

hasilkan fungsi konstan lagi. Contohnya, perkalian antara fungsi

konstan f(x) = 2 dengan fungsi g(x) = sin(x) akan menghasilkan

2 sin(x) yang bukan merupakan fungsi konstan.

Contoh 8.2.2 Misalkan F adalah ring dari semua fungsi riil, dan

N adalah subring yang berisikan semua fungsi f sedemikian hingga

f(2) = 0. Maka N merupakan ideal dari F . Hal ini bisa ditun-

jukkan sebagai berikut: Misal f ∈ N dan g ∈ F . Maka (fg)(2) =

f(2)g(x) = 0g(x) = 0. Sehingga fg ∈ N . Demikian juga akan

dapat dibuktikan bahwa gf ∈ N .

Teorema 8.2.1 Misalkan N adalah ideal pada ring R. Maka R/N =

{a+N |a ∈ R} merupakan ring dengan operasi-operasi biner :

(a+N) + (b+N) = (a+ b) +N

dan

(a+N)(b+N) = (ab) +N
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Definisi 8.2.2 Ring R/N seperti yang disebutkan dalam teorema

di atas disebut ring faktor (atau ring quotien) dari R modulo

N

Catatan : Konsep ring quotien berbeda dengan konsep field quo-

tien dari suatu integral domain.

8.3 Teorema Homomorfisma Dasar

Teorema 8.3.1 Misalkan N adalah ideal dari ring R. Maka φ :

R → R/N yang didefinisikan oleh φ(a) = a + N , merupakan ho-

momorphisma ring dengan Ker(φ) = N .

Teorema 8.3.2 Teorema Homomorphisma Dasar. Misalkan

φ : R → R′ adalah homomorphisma ring dengan Ker(φ) = N .

Maka φ(R) merupakan ring, dan pemetaan µ : R/N → φ(R), yang

didefinisikan oleh µ(a + N) = φ(a), merupakan isomorophisma.

Jika γ : R→ R/N adalah suatu homomorphisma yang didefinisikan

oleh γ(a) = a+N , maka ∀a ∈ R, φ(a) = µγ(a).

Soal Latihan Ring Faktor

1. Misalkan φ : R → R′ merupakan homomorphisma dengan

Ker(φ) = N . Maka R/N merupakan ring faktor dari R
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modulo N . Jika dibentuk µ : R/N → φ(R) dengan aturan

µ(x+N) = φ(x), buktikan bahwa µmerupakan isomorphisma

dan tentukan Ker(µ).

2. Misalkan R adalah ring komutatif dan a ∈ R. Tunjukkan

bahwa

Ia = {x ∈ R|ax = 0} merupakan ideal pada R.

3. Berikan sebuah contoh subring dari ring Z × Z yang bukan

merupakan ideal pada Z × Z.

4. Ada pernyataan: ”Ring faktor Z/4Z dan ring Z4 adalah iso-

morphis”. Benar atau salah ? Berikan alasanya !

5. Berikan sebuah contoh untuk menunjukkan bahwa sebuah

ring faktor dari sebuah integral domain dapat memuat pem-

bagi nol.

6. Carilah sebuah ideal, H, pada ring Z12 dan sebutkan semua

elemen dalam Z12/H, yakni ring faktor dari Z12 modulo H.

7. Jika φ : [R,+, ·] → [R′,+, ·] merupakan homomorphisma ring,

maka

φ : [R,+] → [R′,+] merupakan isomorphisma grup. Benar

atau salah. Sebutkan alasannya!

8. Jika M dan N keduanya merupakan ideal pada ring R, tun-

jukkan bahwa
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M +N = {m+n|m ∈M,n ∈ N} juga merupakan ideal pada

R.

9. Hitunglah ring faktor Z/4Z dan carilah sebuah ring yang iso-

morphis dengannya.

10. Berikan sebuah contoh untuk menunjukkan bahwa sebuah

ring faktor dari sebuah integral domain dapat merupakan se-

buah field.

11. Carilah sebuah ideal pada ring Z12 yang berordo 4 dan hi-

tunglah ring faktor yang dibentuk oleh ideal tersebut.

12. Tunjukkan bahwa interseksi dari dua buah ideal pada ring R

juga akan membentuk ideal pada ring R.

13. Sebuah elemen a dalam ring R disebut nilpotent jika an = 0

untuk suatu n ∈ Z+. Tunjukkan bahwa himpunan semua

elemen nilpotent dalam sebuah ring komutatif, R, merupakan

sebuah ideal. (Himpunan semacam ini disebut pula radikal

dari R).

14. Hitunglah radikal dari Z12.

15. Misalkan R ring komutatif dan N ideal pada R. Jika setiap

elemen pada N adalah nilpotent dan radikal dari R/N adalah

R/N sendiri, buktikan bahwa radikal dari R adalah R.



BAB 9

IDEAL MAKSIMAL DAN

PRIMA

Beberapa ideal memiliki karakteristik khusus, misalnya
ada ideal proper yang tidak termuat dalam ideal proper
lainnya (disebut ideal maksimal) dan ada ideal yang
bersifat bahwa setiap perkalian yang menghasilkan su-
atu elemen dalam ideal maka salah satu faktornya pasti
merupakan elemen dalam ideal tersebut (disebut ideal
prima). Bagaimana bentuk ring faktor yang dibentuk
kedua ideal tersebut dan bagaimana kaitan antara ke-
dua ideal tersebut, semuanya dibahas dalam bab ini.

9.1 Ideal Maksimal

Setiap ring R memiliki paling tidak dua macam ideal, ideal im-

proper R dan ideal trivial {0}. Ring-ring faktor yang dibentuk

oleh ideal-ideal ini adalah R/R, yang hanya memiliki satu elemen,
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dan R/{0}, yang isomorphis dengan R. Suatu ideal N pada ring

R dikatakan ideal proper nontrivial jika N 6= R dan N 6= {0}.

Teorema 9.1.1 Jika R sebuah ring dengan unity, dan N adalah

ideal pada R yang memuat suatu unit, maka N = R.

Akibat 9.1.1 Sebuah field tidak memiliki ideal proper nontrivial.

Definisi 9.1.1 Sebuah ideal M pada ring R disebut ideal maksi-

mal jika M berbeda dari R sedemikian hingga tidak ada ideal proper

N pada R yang memuat M .

Teorema 9.1.2 Misalkan R ring komutatif dengan unity. Maka

M adalah ideal maksimal pada R jika hanya jika R/M merupakan

suatu field.

Akibat 9.1.2 Sebuah ring komutatif dengan unity R merupakan

suatu field jika hanya jika R tidak memiliki ideal proper nontrivial.

9.2 Ideal Prima

Definisi 9.2.1 Sebuah ideal N 6= R pada sebuah ring komutatif R

disebut ideal prima jika ab ∈ N berimplikasi a ∈ N atau b ∈ N ,

untuk a, b ∈ R.
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Teorema 9.2.1 Misalkan R ring komutatif dengan unity, dan N 6=
R merupakan sebuah ideal pada R. Maka R/N merupakan integral

domain jika hanya jika N adalah ideal prima pada R.

Akibat 9.2.1 Setiap ideal maksimal pada sebuah ring komutatif R

dengan unity merupakan sebuah ideal prima.

Dari uraian terdahulu dapat dirangkum tentang beberapa hal berikut.

Untuk sebuah ring komutatif dengan unity R, maka :

1. Sebuah ideal M adalah maksimal jika hanya jika R/M meru-

pakan field;

2. Sebuah ideal N merupakan prima jika hanya jika R/N meru-

pakan integral domain;

3. Setiap ideal maksimal pada R merupakan ideal prima.

Soal latihan Ideal maksimal dan Prima

1. Carilah semua ideal prima dan ideal maksimal dari : Z6, Z12,

Z2 × Z2, dan Z2 × Z4.

2. Nyatakan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah dan

berikan alasannya.

(a) Setiap ideal prima dari setiap ring komutatif dengan

unity merupakan ideal maksimal.
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(b) Setiap ideal maksimal dari setiap ring komutatif dengan

unity merupakan ideal prima.

3. Misalkan R adalah ring komutatif berhingga dengan unity.

Tunjukkan bahwa setiap ideal prima dalam R merupakan se-

buah ideal maksimal.



KUMPULAN SOAL

LATIHAN

1. Setiap ring dengan unity memiliki paling sedikit 2 unit yang

berbeda. Benar atau salah? Jelaskan!

2. Karena Z2 merupakan integral domain maka M2(Z2) juga

merupakan integral domain. Benar atau salah? Jelaskan!

3. Jika p prima maka untuk setiap bilangan bulat, a, berlaku

ap−1 ≡ 1 mod p. Benar atau salah? Jelaskan!

4. Jika diketahui < S,+ > merupakan grup, < S − {0}, · >
merupakan grup, dan dalam S berlaku hukum distributif perkalian

terhadap penjumlahan, tunjukkan bahwa < S,+, · > meru-

pakan division ring.

5. Jika ada, berikan sebuah contoh ring komutatif yang tidak

memuat pembagi nol tetapi bukan merupakan sebuah integral

domain. Jelaskan!
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6. Buatlah tabel perkalian dari grup semua unit dalam Z12.

7. Dimungkinkan bahwa sebuah subset dari suatu field akan

merupakan subring tetapi bukan merupakan subfield. Benar

atau salah? Jelaskan!

8. nZ akan memuat pembagi nol jika n bukan bilangan prima.

Benar atau salah? Jelaskan!

9. ∀n ∈ Z+, φ(n) ≤ n− 1. Benar atau salah? Jelaskan!

10. Jika diketahui < S,+ > merupakan grup, < S − {0}, · >
merupakan grup, dan dalam S berlaku hukum distributif perkalian

terhadap penjumlahan, tunjukkan bahwa S tidak memuat

pembagi nol.

11. Jika ada, berikan sebuah contoh ring komutatif yang setiap

elemen tak nol-nya merupakan unit, tetapi bukan merupakan

sebuah field. Jelaskan!

12. Hitunglah sisanya bila 34! dibagi 37.

13. JikaR adalah ring dengan unity maka hukum kanselasi berlaku

pada R. Benar atau salah? Jelaskan!

14. Setiap integral domain yang berkarakteristik 0 pasti meru-

pakan integral domain tak hingga. Benar atau salah? Je-

laskan!
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15. Perkalian dua buah unit dalam Zn pasti akan menghasilkan

unit juga. Benar atau salah? Jelaskan!

16. Misalkan S adalah suatu himpunan dan S∗ adalah kumpulan

semua subset dari S. Didefinisikan operasi biner + dan ·
dalam S∗ sebagai berikut. A + B = (A ∪ B) − (A ∩ B)

dan A · B = A ∩ B, untuk setiap A,B ∈ S∗. Buatlah tabel

penjumlahan dan perkalian untuk S∗, jika S = {a, b}.

17. Jika M himpunan semua matrik berordo 2 yang invertible

maka M merupakan sebuah field. Benar atau salah? Je-

laskan!

18. Jika 383838|n37 − n, untuk setiap n ∈ Z∗, tentukan sebuah

bilangan yang lebih besar dari 383838 yang juga membagi

n37 − n.

19. Jika R adalah ring dengan unity, maka unity pada R juga

merupakan unity dari setiap subringnya. Benar atau salah?

Jelaskan!

20. nZ merupakan subdomain pada Z. Benar atau salah? Je-

laskan!

21. Perkalian antara sebuah unit dan non unit dalam ring Zn

tidak akan pernah menghasilkan unit. Benar atau salah? Je-

laskan!
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22. Misalkan S adalah suatu himpunan dan S∗ adalah kumpulan

semua subset dari S. Didefinisikan operasi biner + dan ·
dalam S∗ sebagai berikut. A + B = (A ∪ B) − (A ∩ B)

dan A · B = A ∩ B, untuk setiap A,B ∈ S∗. Buatlah tabel

penjumlahan dan perkalian untuk S∗, jika S = {1, 2, 3}.

23. Dengan operasi biner seperti dalam soal di atas, tunjukkan

bahwa untuk setiap S, maka S∗ merupakan sebuah boolean

ring.

24. Tentukan penyelesaian untuk 155x ≡ 75 mod 65.

25. Sebuah himpunan, S, diketahui merupakan grup terhadap

operasi penjumlahan dan elemen-elemen taknol-nya memben-

tuk grup terhadap operasi perkalian. Apabila dalam S juga

berlaku hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan,

maka

(a) aksioma apa yang harus dibuktikan untuk menunjukkan

bahwa [S,+, ·] merupakan sebuah division ring? Je-

laskan!

(b) apakah S tidak bisa memuat pembagi nol? Mengapa?

26. Tunjukkan bahwa setiap integral domain yang berkarakteris-

tik 0 pasti merupakan integral domain tak hingga!

27. Untuk pernyataan-pernyataan berikut, tentukan benar atau

salah, kemudian berikan alasannya!
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(a) Jika p prima≥ 3, maka p akan membagi habis (p−2)!−1.

(b) Jika D merupakan sebuah field maka setiap field quotien

dari D akan isomorphis terhadap D.

(c) Setiap elemen dalam integral domain, D, akan menjadi

unit dalam field quotien dari D.

(d) Misalkan R adalah ring, jika f(x) dan g(x) merupakan

dua polinom dalam R[x] yang masing-masing berderajad

3 dan 4, maka f(x)g(x) selalu berderajad 7.

(e) Jika R adalah ring, maka x tidak akan pernah menjadi

pembagi nol dalam R[x].

28. Sehubungan dengan homomorphisma evaluasi φ5 : Q[x] → R,

dengan Q adalah himpunan bilangan rasional dan R adalah

himpunan bilangan riil, carilah 6 elemen dari kernel φ5!

29. Carilah sebuah polinom dengan derajad 6= 0 yang merupakan

unit dalam Z4[x]!

30. Tunjukkan bahwa sebuah polinom taknol f(x) ∈ F [x] yang

berderajad n dapat memiliki paling banyak n nol dalam field

F !

31. Tunjukkan bahwa persamaan x2 = 2 tidak memiliki solusi

pada himpunan bilangan rasional!

32. Tunjukkan bahwa 29 dapat membagi habis 27!− 1.
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33. Untuk pernyataan-pernyataan berikut, tentukan benar atau

salah, kemudian berikan alasannya!

(a) Karakteristik dari nZ adalah n.

(b) Semua bilangan bulat positif yang kurang dari n dan

tidak membagi habis n, merupakan unit dalam Zn.

(c) Dimungkinkan adanya ring komutatif yang setiap elemen

taknol-nya merupakan unit, tetapi ring tersebut bukan

merupakan field.

(d) Misalkan R adalah ring, jika f(x) dan g(x) merupakan

dua polinom dalam R[x] yang masing-masing berderajad

2 dan 3, maka f(x)g(x) bisa berderajad 6.

(e) Himpunan semua unit dalam sebuah ring akan memben-

tuk sebuah field.

34. Misalkan R adalah ring yang memiliki paling tidak dua ele-

men dan untuk setiap elemen taknol a ∈ R, selalu ada dengan

tunggal b ∈ R sedemikian hingga aba = a. Tunjukkan bahwa

R tidak memiliki pembagi nol!

35. Carilah sebuah polinom berderajad 2 yang merupakan unit

dalam Z6[x]!

36. Tunjukkan bahwa karena suatu isomorphisme maka satu-satunya

filed quoteint dari himpunan bilangan bulat, Z, adalah him-

punan bilangan rasional, Q.
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37. Tinjaulah sebuah ring, 2Z, dan subsetnya, 8Z.

(a) Tunjukkan bahwa 8Z merupakan ideal pada 2Z!

(b) Hitunglah ring faktor 2Z/8Z!

(c) Buatlah tabel penjumlahan dan perkalian untuk 2Z/8Z!

(d) Apakah 2Z/8Z isomorphis dengan ring Z4? Jelaskan!

38. Tinjaulah ring Z12.

(a) Carilah sebuah ideal proper nontrivial pada Z12!

(b) Hitunglah ring faktor yang dibentuk oleh ideal tersebut

dan tentukan ring yang isomorphis dengannya!

(c) Tentukan ideal maksimal dan ideal prima pada Z12!

39. Untuk pernyataan-pernyataan berikut, tentukan apakah BE-

NAR atau SALAH, dan berikan alasannya.

(a) Suatu ideal N dalam ring komutatif dengan unity, R,

bisa menjadi sama dengan R jika hanya jika unity pada

R termuat dalam N .

(b) Jika φ : R → R′ merupakan monomorphisma dengan

Ker(φ) = H, maka R akan isomorphis dengan R/H.

(c) Misalkan N merupakan ideal pada ring R. Jika R dan

N merupakan ring-ring takhingga maka R/N juga meru-

pakan ring takhingga.
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(d) Jika a 6= 0 merupakan elemen yang termuat dalam se-

buah ideal proper non trivial pada Zn, untuk suatu n ∈
Z+, maka a relatif prime terhadap n.

(e) Jika p prima, maka pZ selalu merupakan ideal maksimal

pada ring bilangan bulat, Z.

40. Berikan sebuah contoh untuk menunjukkan bahwa ring faktor

dari sebuah ring yang memuat pembagi nol, dapat merupakan

sebuah integral domain!

41. Carilah semua ideal maksimal dan ideal prima pada Z2×Z4.

42. Carilah ideal prima dari Z × Z yang bukan merupakan ideal

maksimal.
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