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Daftar Simbol

Simbol A r t i   S i m b o l

Z Himpunan semua bilangan bulat

R Himpunan semua bilangan real

Q Himpunan semua bilangan rasional

Z+ Himpunan semua bilangan bulat positif

R+ Himpunan semua bilangan real positif

R* Himpunan semua bilangan real tak nol

C Himpunan semua bilangan kompleks

,,R Ring R terhadap operasi + dan .

a Ideal yang dibangun oleh a

Mn(A) Himpunan semua matriks atas elemen-elemen dari A

Mn
(R)

Himpunan semua matriks atas bilangan real berukuran nxn dengan

determinan tidak nol

Mn
(R)

Himpunan semua matriks atas bilangan real berukuran nxn dengan

determinan sama dengan 1

Mmxn(R) Himpunan semua matriks atas bilangan real berukuran mxn

 Isomorfik



1.1
Macam-Macam Ring

Teori ring merupakan kajian lanjutan dari teori grup. Ring terbentuk dari grup

abelian ditambah dengan satu operasi yang memenuhi aturan tertentu sebagaimana

dinyatakan dalam definisi berikut:

Definisi 1.1.1

Suatu himpunan R beserta dua operasi (disimbolkan dengan + dan ) dinamakan ring

apabila:

(i). ,R merupakan grup abelian

(ii). ,R bersifat:

a. Tertutup

b. Asosiatif

(iii). ,,R bersifat:

a. Distributif kiri yaitu a(b+c)=ab+bc, dan

b. Distributif kanan yaitu (a+b)c=ac+bc untuk setiap a,b,cR.

Contoh 1.1.1

Z,Q,R dan C merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan.

Contoh 1.1.2

Zn terhadap penjumlahan dan perkalian klas ekivalensi merupakan ring.

Mn(R) terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks merupakan ring.

R i n g1



Contoh 1.1.3

Misalkan G grup abelian dan End(G)={ff homomorfisma grup dari G ke G}. Ditentukan

operasi + dan  pada End(G) dengan ketentuan sebagai berikut:

(i). (f+g)(a)=f(a)+g(a), dan

(ii).(fg)(a)=f(g(a))  untuk setiap aG.

Maka End(G) terhadap kedua operasi tersebut merupakan ring.

Contoh 1.1.4

Misal X suatu himpunan dan P(X)={AAX}. Didefinisikan operasi  dan  pada

P(X) dengan ketentuan sebagai berikut:

(i). AB=(A-B)(B-A), dan

(ii).AB={xXxA dan xB}.

P(X) terhadap kedua operasi tersebut merupakan ring.

Teorema 1.1.1

Jika R ring dengan elemen netral 0 maka untuk setiap a,bR berlaku:

(i). 0a=a0=0

(ii). a(-b)=(-a)b=-(ab)

(iii). (-a)(-b)=ab.

Bukti:

(i). Ambil sebarang aR.

Diperoleh a0=a(0+0)=a0+a0… ()

Karena 0 merupakan elemen netral di R maka a0+0=a0… ()

Dari () dan () diperoleh a0+a0=a0+0 sehingga dengan menggunakan hukum

kanselasi pada ,R diperoleh a0=0.



Dengan cara serupa dapat ditunjukkan 0a=0.

(ii). Ambil sebarang a,bR.

Untuk menunjukkan a(-b)=(-a)b=-(ab) cukup ditunjukkan:

(1).a(-b)+ab=0, dan

(2).(-a)b+ab=0.

Ditunjukkan sebagai berikut:

(1). a(-b)+ab=a(-b+b)=a0=0, dan

(2).(-a)b+ab=(-a+a)b=0b=0.

Jadi terbukti bahwa a(-b)=(-a)b=-ab.

Definisi 1.1.2

Misalkan ,,R ring.

(i). R dinamakan ring dengan elemen satuan apabila terdapat 1R sehingga a1=1a=a

untuk setiap aR.

(ii). R dinamakan ring komutatif apabila ab=ba untuk setiap a,bR.

Contoh 1.1.5

,,Z merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Elemen satuan dalam ring

tersebut adalah 1.

Contoh 1.1.7

Mn(R) pada contoh 1.1.2 merupakan ring dengan elemen satuan In=



























10...0

01....
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0...01

.

Mn(R)  bukan merupakan ring komutatif.



Contoh 1.1.8

Ring P(X) pada contoh 1.1.4 merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. (Buktikan

dan tentukan elemen netral serta elemen satuannya)

Definisi 1.1.3

Misalkan ,,R ring dengan elemen satuan 1.

(i). uR dinamakan unit apabila terdapat vR sehingga uv=1

(ii). R dinamakan ring pembagian (division ring) apabila setiap elemen tak nol di R

merupakan unit.

(iii).R dinamakan field apabila R merupakan ring pembagian komutatif.

Contoh 1.1.9

Dalam ring ,,Z8 berlaku ,111  133  dan 155  . Jadi 3,1 dan 5 merupakan

unit di Z8. Terdapat dua elemen tak nol yaitu 2 dan 4 yang bukan merupakan unit,
sehingga Z8 bukan merupakan ring pembagian.

,,Zp merupakan field apabila p bilangan prima.

Definisi 1.1.4

Misalkan ,,R ring. Jika a dan b keduanya elemen tak nol di R sehingga ab=0 maka

a dan b dinamakan pembagi nol.

Contoh 1.1.10

Dalam ring ,,Z6 elemen 2 dan 3 merupakan pembagi nol sebab 032  . Pembagi

nol lainnya adalah 4 sebab 043  .



Di dalam handout ini digunakan simbol (a,b) untuk menyatakan faktor

persekutuan terbesar dari a dan b. Dua bilangan a dan b dikatakan relatif prima apabila

(a,b)=1.

Teorema 1.1.2

Elemen-elemen pembagi nol dalam ring Zn adalah a dengan (a,n)1.

Bukti:

Ambil sebarang mZn- 0 .

Kasus (i): (m,n)=d1.

Maka  0Z
d

n
n 






 .
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Akibatnya 0
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Dengan demikian terdapat  0Z
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Jadi apabila (m,n)1 maka m merupakan pembagi nol dalam Zn.

Kasus (ii): (m,n)=1.

Misalkan s Zn dan sm = 0 .

Maka nms.

Karena (m,n)=1 maka ns.

Akibatnya 0s  .

Karena apabila sm = 0 mengakibatkan 0s  maka dapat disimpulkan bahwa

m bukan pembagi nol.

Berdasarkan kasus (i) dan (ii) terbukti bahwa elemen-elemen pembagi nol dalam ring Zn

adalah a dengan (a,n)1.



Sebagai akibat dari Teorema 1.1.2 dapat dibuktikan bahwa apabila p prima maka

Zp tidak memuat pembagi nol (Buktikan).

Apabila ,,R ring maka ,R merupakan grup. Akibatnya hukum kanselasi

dipenuhi dalam ,R . Tetapi hukum kanselasi terhadap operasi perkalian belum tentu

dipenuhi dalam sebarang ring R.

Teorema 1.1.3

Misalkan ,,R ring. Hukum kanselasi terhadap operasi perkalian berlaku di R jika

dan hanya jika R tidak memuat pembagi nol.

Buktikan.

Definisi 1.1.5

Ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memuat pembagi nol dinamakan

daerah integral (integral domain)

Contoh 1.1.11

Z merupakan daerah integral.

Zp merupakan daerah integral jika dan hanya jika p prima.

Contoh 1.1.12

Z2 merupakan daerah integral, tetapi ring matriks M2(Z2) bukan daerah integral.

(Tunjukkan).

Teorema 1.1.4

Setiap field merupakan daerah integral.

Bukti:

Misalkan F field.



Ambil sebarang a,bF dengan ab=0.

Ditunjukkan a=0 atau b=0.

Misalkan a0.

Karena F field maka terdapat aF sehingga aa=1.

Diperoleh ab=0  a(ab) = a0
 (aa)b = 0

 1b = 0

 b = 0.

Jadi apabila ab = 0 maka a = 0 atau b = 0.

Dengan demikian F tidak memuat pembagi nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa F

merupakan daerah integral.

Kebalikan (converse) dari Teorema 1.1.4 tidak selalu berlaku. Sebagai contoh

,,Z merupakan daerah integral tetapi bukan merupakan field. Kebalikan dari Teorema

1.1.4 akan berlaku untuk daerah integral berhingga.

Teorema 1.1.5

Setiap daerah integral berhingga merupakan field.

Buktikan.

Definisi 1.1.6

Misalkan ,,R ring.

(i). Bilangan bulat positif terkecil n sehingga na=0 untuk setiap aR dinamakan

karakteristik dari R.

(ii). Apabila tidak terdapat n seperti pada (i) maka dikatakan R mempunyai

karakteristik nol.



Contoh 1.1.13

Z,Q,R dan C merupakan ring dengan karakteristik nol.

Contoh 1.1.14

Zn merupakan ring dengan karakteristik n.

Teorema 1.1.6

Misalkan R ring dengan elemen satuan. R mempunyai karakteristik n jika dan hanya

jika n bilangan bulat positif terkecil sehingga n.1=0.

Bukti:

 Diketahui R ring dengan karakteristik n.

Maka n.a = 0 untuk setiap aR.

Akibatnya n.1 = 0.

 Misalkan n adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga n.1 = 0.

Ambil sebarang aR.

Diperoleh  n.a = a+a+ … +a

= a(1+1+ … +1)

= a(n.1)

= a.0

= 0.

Jadi R merupakan ring dengan karakteristik n.



1.2
Subring

Definisi 1.2.1

Misalkan R ring dan SR, S. S dinamakan subring dari R apabila S merupakan ring

terhadap operasi yang didefinisikan pada R. Jika R merupakan field maka S disebut

subfield, jika R merupakan daerah integral maka S  dinamakan sub daerah integral.

Setiap ring R paling sedikit mempunyai dua subring yaitu {0} dan R. {0}

dinamakan subring trivial dan R dinamakan subring tak sejati. Subring selain {0} dan R

dinamakan subring sejati.

Contoh 1.2.1

,,Z merupakan subring dari ,,R .

Contoh 1.2.2

M=
















Rb,a

b0

0a
merupakan subring dari Mn(R).

Teorema 1.2.1

Misalkan R ring dan SR, S. S merupakan  subring dari R jika dan hanya jika

(i). abS, dan

(ii).ab-1S untuk setiap a,bS.

Bukti:

 Diketahui S subring dari R.



Maka S tertutup terhadap perkalian dan setiap elemen mempunyai invers terhadap

penjumlahan.

Jadi (i) dan (ii) dipenuhi.

 Diketahui (i) dan (ii).

 Berdasarkan (ii), ,S merupakan subgrup.

Karena ,R grup komutatif maka ,S grup komutatif.

 Berdasarkan (i), operasi perkalian bersifat tertutup di S.

 Sifat asosiatif operasi perkalian dan distributif operasi penjumlahan terhadap

perkalian dipenuhi di S karena SR.

Jadi terbukti bahwa S subring dari R.

Latihan 1

1. Tentukan elemen unit dalam ring:

a. Z

b. Q

c. Z6.

2. Diketahui ring matriks M2(Z2).

a. Tentukan order (banyaknya elemen) dari M2(Z2).

b. Tentukan semua unit di M2(Z2).

3. Beri contoh ring dengan elemen satuan 1 tetapi mempunyai subring dengan elemen

satuan tidak sama dengan 1.

4. Jika ,,R ring dan U={uRu unit} maka ,U membentuk grup. Buktikan.

5. Misalkan ,R grup abelian. Didefinisikan operasi perkalian pada R dengan

ketentuan ab=0  untuk setiap a,bR. Buktikan bahwa ,,R merupakan ring.

6. Tunjukkan bahwa untuk setiap a dan b di ring R berlaku a2-b2=(a+b)(a-b) jika dan

hanya jika R ring komutatif.

7. Benarkah pernyataan bahwa ring nZ mempunyai karakteristik n? Jelaskan.



8. Suatu elemen a di ring R dinamakan idempotent apabila a2=a. Tunjukkan bahwa

ring pembagian tepat mempunyai dua elemen idempotent.

9. Apakah A= 







42

21
merupakan pembagi nol dalam M2(Z2)? Jelaskan.

10. Misalkan R ring memuat paling sedikit dua elemen dan untuk setiap aR-{0}

terdapat dengan tunggal bR sehingga aba=a.

a. Tunjukkan bahwa R tidak mempunyai pembagi nol.

b. Tunjukkan bahwa bab=b.

c. Tunjukkan bahwa R mempunyai elemen satuan.

d. Tunjukkan bahwa R merupakan ring pembagian.

11. Tunjukkan bahwa karakteristik dari suatu integral domain haruslah 0 atau bilangan

prima.

12. a.   Buktikan bahwa irisan subring-subring dari R merupakan subring, dan

b. Buktikan bahwa irisan  subfield-subfield dari R juga merupakan subfield.

13. Tunjukkan bahwa karakteristik dari subdomain sama dengan karakteristik

domainnya.



2.1
Ideal

Definisi 2.1.1

Misalkan ,,R ring dan IR. I dinamakan ideal dari R apabila:

(i). ,I merupakan sugrup dari ,R .

(ii). rII untuk setiap rR.

(iii). IrI untuk setiap rR.

IR dinamakan ideal kiri apabila memenuhi (i) dan (ii) dan I dinamakan ideal

kanan apabila memenuhi (i) dan (iii). Apabila R merupakan ring komutatif maka ideal

kiri sama dengan ideal kanan. Setiap ring paling sedikit mempunyai dua ideal yaitu {0}

dan R. {0} dinamakan ideal trivial dan R dinamakan ideal tak sejati. Ideal selain {0} dan

R dinamakan ideal sejati.

Contoh 2.1.1

nZ merupakan  ideal dari Z.

Contoh 2.1.2

M=
















Rb,a

b0

0a
merupakan ideal dari M2(R).

Contoh 2.1.3

Misalkan F={ff fungsi dari R ke R} dan D={fFf(5)=0}. Didefinisikan operasi + dan

 pada F sebagai berikut:

Ideal dan Ring Faktor2



(i). (f+g)(x)=f(x)+g(x)

(ii).(fg)(x)=f(x)g(x).

Maka F merupakan ring dan D ideal dari F.

Teorema 2.1.1

Misalkan R ring dengan elemen satuan dan I ideal dari R. Jika I memuat elemen unit

maka I=R.

Bukti:

Misalkan u elemen unit di I.

Maka terdapat vR sehingga uv=1.

Karena uI, vR dan I merupakan ideal di R maka uv=1I.

Ditunjukkan I=R.

(i). Jelas IR.

(ii).Ambil sebarang rR.

Karena 1I maka r=r.1I.

Jadi RI.

Berdasarkan (i) dan (ii) diperoleh I=R.

Berdasarkan Teorema 2.1.1 dapat diturunkan  akibat berikut:

Akibat Teorema 2.1.1

Setiap field tidak mempunyai ideal sejati.

Buktikan.

Teorema 2.1.2

Misalkan M dan N keduanya ideal dari ring R. Maka M+N={m+nmM,nN}

merupakan ideal dari R.

Buktikan.



Misalkan R ring komutatif dan aR. Dibentuk I={rarR}. Apabila r1a,r2aI

maka r1a-r2a=(r1-r2)aI dan untuk setiap rR berlaku r(r1a)=(rr1)aI dan (r1a)r= (r1r)aI.

Hal ini menunjukkan bahwa I merupakan ideal di R.

Definisi 2.1.2

(i). Misalkan R ring komutatif dan aR. Ideal I={rarR} dinamakan ideal utama

yang dibangun oleh a dan disimbolkan dengan a . Suatu ideal dinamakan ideal

utama apabila ideal tersebut dapat dibangun oleh satu elemen.

(ii). Suatu daerah integral R dinamakan daerah ideal utama apabila setiap ideal di R

merupakan ideal utama.

Contoh 2.1.4

Setiap ideal di Z berbentuk nZ= n yang merupakan ideal utama yang dibangun oleh n.

Karena Z merupakan daerah integral maka berdasarkan Definisi 2.1.2, Z merupakan

daerah ideal utama.

Definisi 2.1.3

Misalkan R ring.

(i). Ideal M di R dikatakan ideal maksimal apabila MR dan untuk setiap ideal I di R

dengan MIR maka I=M atau I=R.

(ii). Jika R komutatif dan P ideal di R maka P dikatakan ideal prima apabila abP

mengakibatkan aP atau bP.

Contoh 2.1.4

pZ dengan p prima merupakan ideal maksimal sekaligus ideal prima di Z.



Beberapa sifat mengenai ideal maksimal dan ideal prima dalam suatu ring dikaji

pada bagian 2.2.

2.2
Ring Faktor

Misalkan R ring dan H ideal di R. Karena ,R merupakan grup abelian maka H

subgrup normal dari R. Akibatnya untuk setiap aR membentuk koset a+H yang sama

dengan H+a. Berdasarkan teori grup, terbentuk grup faktor R/H dengan aturan operasi

(a+H)+(b+H)=(a+b)+H. Pada grup faktor R/H didefinisikan operasi perkalian dengan

aturan (a+H)(b+H)=ab+H. Karena H merupakan ideal di R maka operasi tersebut

terdefinisi dengan baik. Selengkapnya dituangkan dalam teorema berikut:

Teorema 2.2.1

Misalkan H subring dari R dan a,bR. Operasi (a+H)(b+H)=ab+H terdefinisi dengan

baik jika dan hanya jika H ideal dari R.

Bukti:

 Diketahui H subring dari R dan operasi (a+H)(b+H)=ab+H terdefinisi dengan baik.

Ditunjukkan H ideal dari R.

Ambil sebarang rR.

Diperoleh (i). (r+H)H=(r+H)(0+H)=r0+H=0+H=H,  dan

(ii). H(H+r)=(H+0)(H+r)=H+0r=H+0=H

Di lain pihak, karena h+H=H untuk setiap hH diperoleh:

(iii). (r+H)H=(r+H)(h+H)=rh+H, dan

(iv). H(H+r)=(H+h)(H+r)=H+hr.

Dari (i) dan (iii) diperoleh H=rh+H, sehingga rhH.



Dari (ii) dan (iv) diperoleh H=H+hr, sehingg hrH.

Jadi terbukti bahwa H ideal dari R.

 Diketahui H ideal dari R.

Misalkan a+H=a+H dan b+H=b+H.

Ditunjukkan ab+H=ab+H.

Karena a+H=a+H dan aa+H maka aa+H.

Akibatnya a=a+h1 untuk suatu h1H.

Demikian pula karena bb+H maka b=b+h2 untuk suatu h2H.

Diperoleh ab = (a+h1)(b+h2)

= ab+h1b+ah2+h1h2.

Karena H ideal dari R maka h1b+ah2+h1h2H.

Akibatnya ab+H= (ab+h1b+ah2+h1h2)+H=ab+H.

Dengan demikian terbukti bahwa operasi perkalian (a+H)(b+H)=ab+H terdefinisi
dengan baik.

Teorema 2.2.2

Misalkan R ring dan I ideal dari R. Maka R/I={r+IrR} dengan operasi:

(i). (a+H)+(b+H)=(a+b)+H, dan

(ii). (a+H)(b+H)=ab+H untuk setiap a,bR, membentuk ring.

Buktikan.

Definisi 2.2.1

Jika R ring dan I ideal dari R maka ring R/I terhadap operasi yang dinyatakan pada

Toerema 2.2.2 dinamakan ring faktor dari R modulo I. Elemen dari R/I berbentuk r+I

dan disimbolkan dengan r .



Contoh 2.2.1

Z terhadap penjumlahan dan perkalian merupakan ring dan I=nZ merupakan ideal dari Z.

Terbentuk ring faktor Z/nZ={r+nZrZ} dengan elemen netral nZ dan elemen satuan

1+nZ.

Teorema 2.2.3

Misalkan R ring komutatif dengan elemen satuan dan M ideal dari R. M ideal

maksimal jika dan hanya jika R/M field.

Bukti:

 Diketahui M ideal maksimal.

Ambil sebarang Maa  R-  0 .

Karena a+M 0 maka aM.

Dibentuk a +M.

Maka a +M ideal dari R dan M a +M.

Karena aM maka a +M  M.

Karena M ideal maksimal maka a +M = R.

Akibatnya 1 a +M.

Jadi 1=ra+m untuk suatu rR, mM.

Diperoleh mar1 

= (ra+M)+M

= ra+M

= (r+M)(a+M).

Jadi a+M merupakan invers dari r+M sehingga setiap elemen tak nol di R/M

mempunyai invers.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa R/M merupakan field.

 Misalkan R/M field.



Maka 1 R/M-{ 0 }.

Akibatnya 1M.Jadi MR.
Ambil sebarang I ideal dari R dengan MIR.

Misalkan IR.

Ditunjukkan I=M.

Karena IR maka 1I.

Ambil sebarang rI.

Ditunjukkan rM.

Andaikan rM.

Maka 0r  .

Karena R/M field maka terdapat s R/M sehingga 1sr  .

Karena I ideal dari R, rI dan sR maka rsI.

Jadi 1I sehingga I=R.

Kontradiksi dengan IR.

Dengan demikian haruslah rM.

Jadi IM.

Karena MI dan IM maka dapat disimpulkan bahwa I=M.

Jadi terbukti bahwa M merupakan ideal maksimal dari R.

Misalkan R ring komutatif dan P ideal dari R. P dinamakan ideal prima apabila

PR dan jika abP maka aP atau bP. Suatu pR dinamakan elemen prima apabila

p merupakan ideal prima.

Teorema 2.2.4

Misalkan R ring komutatif dengan elemen satuan dan P ideal dari R. P merupakan

ideal prima jika dan hanya jika R/P daerah integral.

Buktikan.



Teorema 2.2.5

Misalkan R ring komutatif dengan elemen satuan dan I ideal dari R. Jika I ideal

maksimal maka I ideal prima.

Bukti:

Dibuktikan kontraposisi dari pernyataan tersebut.

Misalkan I bukan ideal prima.

Maka terdapat a,bR dengan abI tetapi aI dan bI.

Dibentuk J={xRaxI}

Maka J ideal dari R dan IJ.

Karena bJ tetapi bI maka IJ.

Karena aI maka 1J sehingga JR.

Akibatnya I bukan ideal maksimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila I ideal maksimal maka I ideal prima.

Teorema 2.2.5 juga dapat dibuktikan dengan menggunakan Teorema 2.2.3 dan

Teorema 2.2.4.

Latihan 2

14. Misalkan R ring dengan elemen satuan dan aR. Elemen a dikatakan nilpotent

apabila terdapat bilangan bulat positif n sehingga an=0. Buktikan bahwa jika R ring

komutatif maka I={aRa nilpotent} merupakan ideal dari R.

15. Misalkan R ring komutatif dan aR. Tunjukkan bahwa Ia={xRax=0} merupakan

ideal dari R.

16. Buktikan bahwa irisan dari ideal-ideal di R merupakan ideal di R.

17. Misalkan R ring dan aR. Buktikan bahwa {na+xanZ,xR} merupakan ideal

dari R yang memuat a.



18. Misalkan R ring komutatif dan I1I2I3 … rangkaian ideal-ideal dari R.

Tunjukkan bahwa 


1i
iI merupakan ideal dari R.

19. Misalkan R ring, S subring dan I ideal dari R. Buktikan bahwa S+I={s+isS,iI}

merupakan subring dan IS ideal dari S.

20. Tunjukkan bahwa apabila R ring dengan elemen satuan dan I ideal dari R dengan

IR maka R/N ring dengan elemen satuan.



3.1
Homomorfisma Ring

Definisi 3.1.1

Suatu pemetaan  dari ring R ke ring R dinamakan homomorfisma ring apabila:

(i). (a+b)=(a)+(b), dan

(ii). (ab)=(a)(b) untuk setiap a,bR.

Pada Definisi 3.1.1(i), a+b merupakan hasil operasi penjumlahan di ring R

sedangkan (a)+(b) merupakan hasil operasi di ring R. Demikian pula pada Definisi

3.1.1(ii), ab merupakan hasil operasi pada ring R sedangkan (a)(b) merupakan hasil

operasi pada ring R.

Contoh 3.1.1

Misalkan  R dan R keduanya ring dan 0 elemen netral di R. Pemetaan :RR dengan
(a)=0 untuk setiap aR merupakan homomorfisma ring.

Contoh 3.1.2

:ZZn dengan (a)= a untuk setiap aZ merupakan homomorfisma ring.



Definisi 3.1.2

Misalkan :RR homomorfisma  ring.

(i).  dinamakan monomorfisma apabila  injektif

(ii).  dinamakan epimorfisma apabila  surjektif

(iii). dinamakan isomorfisma apabila  bijektif

Homomorfisma Ring3



(iv).  dinamakan endomorfisma apabila R=R

(v).  dinamakan automorfisma apabila R=R dan  bijektif.

3.2
Sifat-Sifat Homomorfisma Ring

Sebelum mengkaji sifat-sifat homomorfisma ring, perlu memperhatikan kembali

beberapa pengertian berikut:

Definisi 3.2.1

Diketahui himpunan A,B,X,Y dengan AX dan BY G. Misalkan :XY fungsi.

Maka,

(i). Bayangan (image) dari A oleh  didefinisikan (A)={(a)aA}

(ii). Prapeta (invers image) dari B oleh  didefinisikan -1(B)={xX(x)B}

(iii).(X)={(x)xX} dinamakan range atau bayangan dari X oleh  dan

disimbolkan dengan Im().

Menggunakan istilah sebagaimana dinyatakan dalam Definisi 3.1.1 dapat

dibuktikan teorema berikut:

Teorema 3.2.1

Misalkan :RR homomorfisma ring.

(i). Jika 0 elemen netral di R maka (0)=0 dengan 0 elemen netral di R.

(ii). Jika 1 elemen satuan di R maka (1)=1 dengan 1 elemen satuan di R.

(iii). Jika aR maka (-a)=-(a).

(iv). Jika H subring dari R maka (H) subring dari R.

(v). Jika K subring dari R maka -1(K) subgrup dari R.

Bukti:



(i). Ambil sebarang aR.

Diperoleh (a)=(a+0)

 (a)=(a)+(0)

 (a)+(-(a))=((a)+(0))+(-((a))

 0=((a)+(-(a))+(0)

 0=0+(0)

 0=(0)

Terbukti bahwa (0)=0.

Buktikan (ii),(iii),(iv) dan (v).

Karena {0} subring di R maka berdasarkan Teorema 3.2.1 (v), -1({0})

merupakan subring dari R. Prapeta dari {0} oleh  dinamakan Kernel() sebagaimana

dinyatakan dalam definisi berikut:

Definisi 3.2.2

Jika :RR homomorfisma ring  maka -1({0})={xR(x)=0} dinamakan kernel

dari  dan disimbolkan dengan Ker().

Contoh 3.2.1

Pada contoh 3.1.1, Ker()=R sedangkan pada contoh 3.1.2, Ker()=nZ.

Teorema 3.2.2

Jika :GG homomorfisma ring  maka Ker() merupakan ideal dari R.

Bukti:

Karena {0} subring di R maka berdasarkan Teorema 3.2.1 (v), Ker()=-1({0})

merupakan subring dari R.

Ambil sebarang rR dan hKer().

Diperoleh:

(i). (rh)=(r)(h)=(r)e=e, dan



(ii).(hr)=(h)(r)=e(r)=e.

Jadi rh,hrKer().

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ker() ideal dari R.

Teorema 3.2.3

Jika :RR homomorfisma ring  dengan Ker()=H maka untuk setiap aR berlaku

-1((a))= {xR(x)=(a)} = H+a = a+H.

Buktikan.

Teorema 3.2.4

Misalkan :RR homomorfisma ring.  Maka  injektif jika dan hanya jika

Ker()={e}.

Bukti:

 Diketahui  injektif.

Ambil sebarang xKer().

Maka (x)=e.

Karena  homomorfisma maka (e)=e.

Diperoleh (x) = (e).

Karena  injektif maka x = e.

Jadi untuk sebarang xKer() diperoleh x=e, sehingga terbukti Ker()={e}.

 Diketahui Ker() = {e}.

Misalkan a,bR dengan (a)=(b).

Diperoleh (a)+(-(b))=e

 (a-b)=e

 a-bKer()

 a-b=e



 a=b.

Jadi untuk setiap a,bR dengan (a)=(b) mengakibatkan a=b, sehingga dapat
disimpulkan bahwa  injektif.

Perhatikan kembali Definisi 3.1.2. Suatu homomorfisma ring  dikatakan

isomorfisma apabila  bijektif. Ring R dan R dinamakan isomorfik (disimbolkan dengan

) apabila dapat dibentuk suatu isomorfisma ring antara kedua ring tersebut. Setiap ring

R isomorfik dengan dirinya sendiri karena dapat dibentuk isomorfisma  dari R ke R

dengan mendefinisikan (r)=r untuk setiap rR. Sebagai grup, pemetaan  dari ,Z ke

,Z2 dengan (a)=2a untuk setiap aZ merupakan isomorfisma grup, tetapi dipandang

sebagai ring dengan menambahkan operasi perkalian pada Z dan 2Z, pemetaan  bukan

merupakan isomorfisma karena (1.1)=(1)=2 tetapi (1)(1)=2.2=4.

Contoh 3.2.2

Misalkan R={a+b 2 a,bZ} dan M=
















Zb,a

ab

b2a
. :RM dengan ( a+b 2 )

= 







ab

b2a
merupakan isomorfisma ring, sehingga RM.

Teorema 3.2.5

(Teorema Utama Homomorfisma Ring)

Jika :RR homomorfisma ring dengan Ker() = H maka G/H(G).

Bukti:

Definisikan :R/H(R) dengan (r+H)=(r) untuk setiap r+HR.

(i). Ambil sebarang r1+H, r2+HR/H dengan r1+H=r2+H.

Diperoleh r1+H=r2+H  r1-r2H

 (r1-r2)=e

 (r1)-(r2)=e



 (r1)=(r2)

 (r1+H)=(r2+H)

Jadi  merupakan pemetaan.

(ii). Ambil sebarang r1+H, r2+HR/H.

Diperoleh:

 ((r1+H)+(r2+H)) = ((r1+r2)+H)

= (r1+r2)

= (r1)+(r2)

= (r1+H)+(r2+H), dan

 ((r1+H)(r2+H)) = ((r1r2)+H)

= (r1r2)

= (r1)(r2)

= (r1+H)(r2+H)

Jadi  merupakan homomorfisma ring.

(iii). Misalkan r1+H, r2+HR/H dengan r1+Hr2+H.

Diperoleh r1+Hr2+H  r1-r2H

 (r1-r2)  e

 (r1)-(r2)  e

 (r1)-(r2)  e

 (r1)(r2).

 (r1+H)(r2+H).

Jadi  injektif.

(iv). Ambil sebarang y(R).

Maka terdapat xR sehingga (x)=y.

Karena xR maka x+HR/H.

Diperoleh (x+H)=(x)=y.

Jadi  surjektif.

Berdasarkan (i) s/d (iv) diperoleh  merupakan isomorfisma. Jadi terbukti bahwa

R/H(R).



Berdasarkan Teorema 3.2.5, untuk menunjukkan suatu ring faktor R/H isomorfik

dengan ring R, cukup ditunjukkan adanya epimorfisma :RR dengan Ker()=H.

Contoh 3.2.2

Ring faktor Z/nZ isomorfik dengan ring Zn.

Bukti:

Definisikan :ZZn dengan (x)= x untuk setiap xZ.

(i). Jika a,bZ dengan a=b maka (a)= ba  =(b).

Jadi  merupakan pemetaan.

(ii). Jika a,bZ maka (a+b)= ba  = ba  =(a)+(b), dan

(ab)= baab  =(a)(b).

Jadi  homomorfisma ring.

(iii). Ambil sebarang yZn.

Maka yZ.

Diperoleh (y)= y .

Jadi  surjektif.

(iv). Ker() = {xZ(x)= 0 }

= {xZ 0x  }

= {xZx=nk, kZ}

= {nkkZ}

= nZ.

Diperoleh  epimorfisma dengan Ker()=nZ sehingga berdasarkan Teorema Utama

Homomorfisma Ring  dapat disimpulkan bahwa Z/nZZn.



Latihan 3

1. Buktikan bahwa homomorfisma dari field ke field merupakan pemetaan injektif atau

pemetaan ke 0.

2. Tunjukkan jika :RR dan :RR homomorfisma ring maka o juga

merupakan homomorfisma ring.

3. Misalkan R ring komutatif dengan elemen satuan berkarakteristik p bilangan prima.

Tunjukkan bahwa pemetaan p:RR dengan p(a)=ap untuksetiap aR merupakan

homomorfisma ring.

4. Misalkan R dan R ring dan :RR homomorfisma ring sedemikian hingga

[R]{0}. Tunjukkan apabila 1 elemen satuan di R dan R tidak mempunyai

pembagi nol maka (1) merupakan elemen satuan di R.

5. Misalkan :RR homomorfisma ring, N ideal dari R dan N ideal dari R.

a. Tunjukkan bahwa (N) ideal dari (R).

b. Tunjukkan -1(N) ideal dari R.

6. Misalkan R ring dengan elemen satuan, :RR epimorfisma dan u unit di R.

Tunjukkan bahwa (u) unit di R jika dan hanya jika tidak terdapat unit di R yang

merupakan elemen dari Ker().



4.1
Ring Polinomial

Definisi 4.1.1

Misalkan R ring. Suatu polinom f(x) dengan koefisien di R dan indeterminate x adalah

jumlahan tak hingga f(x)= 


0i

i
ixa =a0+a1x+a2x

2+…+anx
n+… dengan ai=0 kecuali

sebanyak berhingga nilai i. ai dinamakan koefisien dari f(x). Max{iai0} dinamakan

derajat dari f(x) dan disimbolkan dengan (f(x)). Jika ai=0 untuk semua i maka (f(x))

tidak didefinisikan.

Sebelum pengkajian lebih mendalam mengenai ring polinomial, terlebih dahulu

perlu beberapa kesepakatan mengenai istilah dan penulisan. Apabila f(x)=

a0+a1x+a2x
2+…+anx

n+… mempunyai nilai ai=0 untuk semua i>n maka polinom tersebut

dinyatakan dengan f(x)= a0+a1x+a2x
2+…+anx

n. Apabila R merupakan ring dengan

elemen satuan maka 1xk dinyatakan dengan xk. Apabila f(x)=r untuk suatu rR maka f(x)

dinamakan polinom konstan. Himpunan yang memuat semua polinom atas R dengan

indeterminate x disimbolkan dengan R[x].

Misalkan pada R[x] didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan

ketentuan untuk setiap f(x)=a0+a1x+a2x
2+…+anx

n+… dan g(x)=

b0+b1x+b2x
2+…+bnx

n+…  di R[x] didefinisikan:

(i). f(x)+g(x)=c0+c1x+c2x
2+…+cnx

n+… dengan cn=an+bn, dan

(ii).f(x)g(x)=d0+d1x+d2x
2+…+dnx

n+… dengan dn=




n

0i
iniba .

R[x] dengan dua buah operasi tersebut membentuk ring sebagaimana dinyatakan dalam

teorema berikut:

Ring Polinomial4

{



Teorema 4.1.1

Jika R ring maka R[x] terhadap operasi seperti pada  merupakan ring.

Bukti:

(i). Jelas ],x[R merupakan grup komutatif.

(ii).  Berdasarkan definisi operasi perkalian jelas bahwa operasi perkalian bersifat

tertutup.

 Ditunjukkan operasi perkalian bersifat asosiatif:

Misalkan f(x) =


0i

i
ixa , g(x) =



0j

j
jxb dan h(x) = 



0k

k
k xc dengan ai,bj,ckR dan

ai,bj,ck bernilai nol kecuali sebanyak berhingga nilai i, j dan k.

Diperoleh:

[f(x)g(x)]h(x) = 










 






























0k

k
k

0j

j
j

0i

i
i xcxbxa

= 



























 






 


0k

k
k

n

0n

n

0i
ini xcxba

= s

0s
ns

0n

n

0i
ini xcba  
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0s skji
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m

0m

m

0j
jmj

0i

i
i xcbxa

= 










0i

i
ixa





































 0k

k
k

0j

j
j xcxb

= f(x)[g(x)h(x)].

Jadi terbukti bahwa operasi perkalian pada R[x] bersifat asosiatif.

 Ditunjukkan kedua operasi bersifat distributif.



(Latihan)

Misalkan F subfield dari E dan E. Didefinisikan pemetaan :F[x]E dengan

(a0+a1x+a2x
2+…+anx

n)=a0+a1+a22+…+ann. Dapat ditunjukkan bahwa 

merupakan homomorfisma ring, dan selanjutnya dinamakan homomorfisma evaluasi.

Ker()= {f(x)F[x]f()=0}.

Contoh 4.1.1

Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, Q merupakan subfield dari R. Apabila

diambil 2R maka diperoleh homomorfisma evaluasi 2:Q[x]R dengan

2(a0+a1x+a2x
2+…+anx

n)=a0+a1.2+a2.2
2+…+an.2

n. Diperoleh 2(x
2+x-6)=22+2-6=0,

sehingga f(x)= x2+x-6 merupakan elemen di Ker(2).

Contoh 4.1.2

Didefinisikan homomorfisma evaluasi :Q[x]R. Diperoleh (

a0+a1x+a2x
2+…+anx

n)= a0+a1+a22+…+ann. Karena a0+a1+a22+…+ann=0 jika dan

hanya jika ai=0 untuk semua i=1,2,…,n maka Ker()={0} sehingga  merupakan

pemetaan injektif.

4.2
Faktorisasi Polinom atas Field

Definisi 4.2.1

Misalkan F subfield dari E dan E, f(x)=a0+a1x+a2x
2+…+anx

nF[x] dan :F[x]E

homomorfisma evaluasi. Jika f()=(f(x))= a0+a1+a22+…+ann=0 maka 

dinamakan pembuat nol dari f(x).

Misalkan f(x)F[x] dapat difaktorkan menjadi f(x)=g(x)h(x) dengan

g(x),h(x)F[x]. Berdasarkan homomorfisma evaluasi  dengan E diperoleh f()=

(f(x))=(g(x)h(x))=(g(x))(h(x))=g()h(). Sehingga f()=0 jika dan hanya jika



g()=0 atau h()=0. Dengan demikian, mencari pembuat nol suatu polinom sama dengan

mencari pembuat nol faktor-faktor dari polinom tersebut.

Teorema 4.2.1

(Algoritma Pembagian pada F[x])

Misalkan f(x)= a0+a1x+a2x
2+…+anx

n dan g(x)=b0+b1x+b2x
2+…+bmxm polinom di F[x]

dengan an,bm tak nol dan m>0. Maka terdapat polinom tunggal q(x) dan r(x) sehingga

f(x)=g(x)q(x)+r(x) dengan r(x)=0 atau (r(x))<(g(x)).

Bukti:

Diketahui f(x)= a0+a1x+a2x
2+…+anx

n dan g(x)=b0+b1x+b2x
2+…+bmxm dengan an0,

bm0.

Misalkan S = {f(x)-g(x)s(x)s(x)F[x]}.

Kasus 1: 0S.

Karena 0S maka terdapat s1(x)F[x] sehingga f(x)-g(x)s1(x)=0.

Dengan mengambil r(x)=0 diperoleh f(x)=g(x)s1(x)+r(x).

Kasus 1: 0S.

Karena 0S maka f(x)-g(x)s(x)0 untuk setiap s(x)F[x].

Akibatnya S memuat polinom berderajat lebih dari atau sama dengan 0.

Misalkan r(x)=f(x)-g(x)q(x) polinom berderajat terkecil dalam S dengan

(r(x))=t.

Maka r(x)= c0+c1x+c2x
2+…+ctx

t, dengan ct0.

Diperoleh f(x)=g(x)q(x)+r(x).

Ditunjukkan t=(r(x))<(g(x))=m.

Andaikan tm.

Karena bmF-{0} dan F field  maka terdapat 1
mb F sehingga b. 1

mb =1.

Diperoleh:

f(x)=g(x)q(x)+r(x)  f(x)-g(x)q(x)=r(x)

 f(x)-q(x)g(x)-(ct
1

mb )xt-mg(x)=r(x)-( ct
1

mb )xt-mg(x)



 f(x)-g(x)[q(x)-(ct
1

mb )xt-m]=r(x)-( ct
1

mb )xt-mg(x).

Hal ini menunjukkan bahwa r(x)-( ct
1

mb )xt-mg(x)S.

Tetapi ( r(x)-( ct
1

mb )xt-mg(x))<t.

Bertentangan dengan r(x) merupakan polinom berderajat terkecil di S.

Dengan demikian terbukti bahwa (r(x))<(g(x)).

Buktikan bahwa q(x) dan r(x) tunggal.

Contoh 4.2.1

Misalkan f(x)=x3+4x2+5x+7, g(x)=x+1.

Diperoleh: x2+3x+2

(x+1) x3+4x2+5x+7

x3+x2

3x2+5x

3x2+3x

2x+7

2x+2

5

Jadi f(x)=g(x)q(x)+r(x) dengan mengambil q(x)=x2+3x+2 dan r(x)=5.

Teorema 4.2.2

Suatu aF merupakan pembuat nol dari f(x)F[x] jika dan hanya jika x-a faktor dari

f(x) di F[x].

Buktikan.

Berdasarkan Teorema 4.2.2 dapat diturunkan akibat berikut ini:

Akibat Teorema 4.2.2

Suatu polinom tak nol f(x)F[x] dengan (f(x))= n mempunyai paling banyak n

pembuat nol di F.

Bukti:



Diketahui f(x)F[x] dengan (f(x))=n.

Misalkan a1F pembuat nol dari f(x).

Maka berdasarkan Teorema 4.2.2, f(x)=(x-a1)q1(x) dengan (q1(x))=n-1.

Misalkan a2F pembuat nol dari q1(x).

Maka f(x)=(x-a1)(x-a2)q2(x) dengan (q2(x))=n-2.

Dengan melanjutkan proses tersebut diperoleh f(x)=(x-a1)(x-a2)…(x-ar)qr(x) dengan qr(x)

tidak mempunyai pembuat nol di F.

Karena (f(x))=n maka paling banyak terdapat r faktor berbentuk (x-ai) di ruas kanan

dengan rn.

Sebaliknya, karena F tidak mempunyai pembagi nol maka apabila bai untuk i=1,2,…,r

mengakibatkan f(b)=(b-a1)(b-a2)…(b-ar)qr(b)0.

Dengan demikian pembuat nol dari f(x) hanyalah a1,a2,…,ar dengan rn.

Definisi 4.2.2

Suatu polinom tak konstan f(x)F[x] dinamakan tak tereduksi atas F apabila f(x) tidak

dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua polinom g(x) dan h(x) di F[x] dengan (g(x))

dan (h(x)) kurang dari (f(x)). Sebaliknya, apabila terdapat g(x) dan h(x) di F[x]

sehingga f(x)=g(x)h(x) dengan (g(x)) dan (h(x)) kurang dari (f(x)) maka f(x)

dinamakan polinom tereduksi.

Contoh 4.2.2

f(x)=x2+1 merupakan polinom tak tereduksi di R[x] tetapi tereduksi di C[x] karena

f(x)=x2+1=(x+i)(x-i) dengan i2=-1.

Teorema 4.2.3

Misalkan f(x)F[x] dan (f(x)) sama dengan 2 atau 3. Maka f(x) tak tereduksi di F jika

dan hanya jika f(x) mempunyai pembuat nol di F.

Bukti:



 Misalkan f(x) tereduksi atas F.

Maka f(x)=g(x)h(x) dengan g(x),h(x)F[x], (g(x)) dan (h(x)) keduanya kurang dari

(f(x)).

Karena (f(x)) bernilai 2 atau 3 maka (g(x)) dan (h(x)) bernilai 1 atau 2.

Misalkan (g(x))=1.

Maka g(x)=x-a untuk suatu aF.

Akibatnya g(a)=0 sehingga f(a) = g(a)h(a) = 0.h(a) = 0.

Jadi f(x) mempunyai pembuat nol di F.

 Misalkan f(x) mempunyai pembuat nol di F.

Maka terdapat aF sehingga f(a)=0.

Berdasarkan Teorema 4.2.2, (x-a) faktor dari f(x).

Jadi f(x) tereduksi.

Latihan 4
Untuk soal nomor 1 sampai dengan 3, tentukan q(x) dan r(x) sehingga f(x)=g(x)q(x)+r(x)

dengan r(x)=0 atau (r(x))<(g(x))

1. f(x)=2x3+7x2+1 dan g(x)=3x+2 di Q[x].

2. 2x3x4x3x)x(f 256  dan 3x2x)x(g 2  di Z7[x].

3. 5x3x2x)x(f 45  dan 1x2)x(g  di Z11[x].

4. Faktorkan f(x)=x4+ 4Z5[x] ke dalam bentuk perkalian polinom tak tereduksi.

5. Buktikan jika D daerah integral maka D[x] juga merupakan daerah integral.

Tentukan unit-unit dalam D[x].

6. Misalkan F field berkarakteristik nol dan Df:F[x]F[x] dengan Df(a0+a1x+a2x
2+

…+anx
n )= a1+2.a2x

2+…+n.anx
n-1.

a. Tunjukkan bahwa Df merupakan homomorfisma grup dari ],x[F ke ],x[F .

b. Tentukan Ker(Df)

c. Tentukan Df(F[x]).

7. Tunjukkan bahwa f(x)=x2+8x-2 tak tereduksi atas Q.



8. Misalkan F field dan aF-{0} merupakan pembuat nol dari

f(x)=a0+a1x+a2x
2+…+anx

n F[x]. Tunjukkan bahwa
a

1
(invers dari a terhadap

perkalian) merupakan pembuat nol dari an+an-1x+a2x
2+…+a0x

n.



5.1
Daerah Faktorisasi Tunggal

Definisi 5.1.1

Misalkan D daerah integral dan a,bD. Apabila terdapat cD sehingga b=ac maka

dikatakan a membagi b (atau a faktor dari b) dituliskan dengan ab. Simbol ab

menyatakan a tidak habis membagi b.

Contoh 5.1.1

Pada daerah integral Z, 312 karena terdapat 4Z sehingga 12=3.4. Tetapi 410 karena

untuk setiap aZ, 4.a10. Pada daerah integral R, 410 karena terdapat
2

1
2 R

sehingga 10=4.
2

1
2 .

Pada Definisi 1.1.3 telah dinyatakan bahwa suatu elemen u dalam ring R

dinamakan unit apabila terdapat vR sehingga uv=1. Dengan kata lain, u dinamakan unit

apabila u1.  Berikut ini disajikan definisi dari dua elemen yang berasosiasi.

Definisi 5.1.2

Misalkan D daerah integral dan a,bD. a dan b dikatakan berasosiasi apabila

terdapat unit uD sehingga a=bu.

Daerah Faktorisasi Tunggal
dan Daerah Euclid
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Contoh 5.1.2

Elemen unit pada daerah integral Z adalah 1 dan –1. Dengan demikian setiap xZ

berasosiasi dengan x dan –x.

Definisi 5.1.3

Misalkan D daerah integral, pD-{0} dan p bukan unit. p dinamakan elemen tak

tereduksi atas D apabila setiap faktorisasi p=ab mengakibatkan a atau b unit. Apabila p

dapat difaktorkan menjadi p=ab dengan a,b bukan unit maka p dinamakan elemen

tereduksi.

Contoh 5.1.3

Pada daerah integral Z, 7 merupakan elemen tak tereduksi karena faktorisasi dari 7

hanyalah 7=1.7=7.1=(-1).(-7)=(-7).(-1) dengan 1 dan –1 merupakan elemen unit di Z.

Tetapi 20 merupakan elemen tereduksi karena 20 dapat dinyatakan sebagai 4.5.

Definisi 5.1.3

Misalkan D daerah integral. D dinamakan daerah faktorisasi tunggal apabila

memenuhi:

(i). Setiap pD-{0}, p bukan unit dapat dinyatakan sebagai hasil kali sejumlah

berhingga elemen tak tereduksi.

(ii). Jika p1p2…pr dan q1q2…qs dua macam faktorisasi dari suatu elemen pD dengan

pi,qi elemen tak tereduksi maka r=s dan apabila perlu dengan mengubah urutan,

diperoleh pi berasosiasi dengan qi.



Contoh 5.1.3

Pada bagian akhir sub bab 5.1 ini akan ditunjukkan bahwa Z merupakan daerah

faktorisasi tunggal. Di dalam Z berlaku 12=2.2.3=(-2).2.(-3). Jelas bahwa 2 berasosiasi

dengan –2 dan 3 berasosiasi dengan –3.

Kajian selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap daerah ideal utama merupakan

daerah faktorisasi tunggal. Untuk menunjukkan hal tersebut diperlukan beberapa sifat

sebagai pendukung.

Teorema 5.1.1

Misalkan D daerah ideal utama. Jika N1N2… merupakan rangkaian naik ideal-

ideal di D maka terdapat bilangan bulat positif r sehingga Nr=Ns untuk semua sr.

Bukti:

Misalkan N1N2… rangkaian naik ideal-ideal di D.

Bentuk N=
i

iN .

Ditunjukkan N ideal di D.

(i). Ambil sebarang a,bN.

Maka terdapat i dan j sehingga aNi dan bNj.

Karena N1N2… rangkaian naik maka NiNj atau NjNi.

Misalkan NiNj.

Maka a,bNj.

Karena Nj ideal maka a-b,abNj.

Jadi a-b,abN.

(ii).Ambil sebarang aN dan dD.

Karena aN maka aNk untuk suatu kZ+.

Karena Nk ideal maka ad,daNk.

Jadi ad,daN.

Dari (i) dan (ii) dapat disimpulkan bahwa N ideal di D.

Karena D daerah ideal utama maka N= c untuk suatu cD.



Akibatnya cNr untuk suatu rZ+.

Untuk sr diperoleh cNNNc sr  .

Sehingga haruslah Nr=Ns.

Jadi terbukti bahwa terdapat rZ+ sehingga Nr=Ns untuk semua sr.

Teorema 5.1.2

Misalkan D daerah integral dan a,bD. Maka,

(i). ba  jika dan hanya jika ba,

(ii). ba  jika dan hanya jika a dan b berasosiasi.

Buktikan.

Teorema 5.1.3

Misalkan D daerah ideal utama. Jika aD-{0}, a bukan unit maka a dapat dinyatakan

sebagai hasil kali elemen-elemen tak tereduksi.

Bukti:

Ambil sebarang aD-{0}, a bukan unit.

Claim: a mempunyai faktor elemen tak tereduksi.

Bukti claim:

Jika a tak tereduksi maka bukti claim selesai.

Misalkan a tereduksi.

Maka a=a1b1 untuk suatu a1,b1D dan keduanya bukan unit.

Berdasarkan Teorema 5.1.2 diperoleh 1aa  .

Jika 1aa  maka a dan a1 berasosiasi sehingga a1 unit.

Bertentangan dengan a1 bukan unit.

Jadi 1aa  .

Jika a1 tak tereduksi maka bukti claim selesai.

Misalkan a1 tereduksi.



Maka a1=a2b2 untuk suatu a2,b2D dan keduanya bukan unit.

Berdasarkan Teorema 5.1.2 diperoleh 21 aa  , 21 aa  .

Apabila proses ini dilanjutkan maka diperoleh rangkaian naik ideal-ideal di D

yaitu ...aaa 21  .

Berdasarkan Teorema 5.1.1 haruslah terdapat rZ+ sehingga sr aa  untuk

semua sr.

Hal ini menunjukkan bahwa ar merupakan elemen tak tereduksi.

Jadi claim terbukti, yaitu a mempunyai faktor elemen tak tereduksi.

Jika a tak tereduksi maka bukti selesai.

Misalkan a tereduksi.

Berdasarkan claim, a mempunyai faktor elemen tak tereduksi.

Misalkan a=p1c1 dengan p1 elemen tak tereduksi dan  c1 bukan unit.

Akibatnya 1ca  dengan 1ca 

Jika c1 tak tereduksi maka bukti selesai.

Misalkan c1 tereduksi.

Maka c1=p2c2 dengan p2 elemen tak tereduksi dan c2 bukan unit.

Apabila langkah ini diteruskan maka diperoleh rangkaian naik ideal-ideal di D yaitu

...cca 21  .

Berdasarkan Teorema 5.1.1, terdapat rZ+ sehingga cr=qr dengan qr elemen tak

tereduksi.

Jadi a=p1p2…prqr dengan pi dan qr elemen=elemen tak tereduksi.

Teorema 5.1.3 menunjukkan bahwa syarat pertama dari daerah faktorisasi tunggal

telah terpenuhi dalam daerah ideal utama. Kajian selanjutnya adalah menunjukkan bahwa

syarat kedua juga dipenuhi. Untuk itu diperlukan kajian beberapa sifat berikut:

Teorema 5.1.4



Misalkan D daerah integral dan pD. p merupakan ideal maksimal jika dan hanya

jika p elemen tak tereduksi.

Buktikan.

Teorema 5.1.5

Misalkan D daerah ideal utama dan p,a,bD. Jika p tak tereduksi dan pab maka pab

atau pb.

Bukti:

Misalkan p elemen tak tereduksi dan pab.

Karena pab maka ab=dp untuk suatu dD.

Akibatnya ab p .

Karena p maksimal maka p prima.

Akibatnya a p atau b p .

Dengan demikian  a=pd1 atau b=pd2 untuk suatu d1,d2D.

Jadi pa atau pb.

Berdasarkan Teorema 5.1.6, menggunakan  induksi matematik dapat ditunjukkan

akibat berikut:

Akibat Teorema 5.1.5

Misalkan D daerah ideal utama dan pD elemen tak tereduksi. Jika pa1a2…an dengan

aiD maka pai untuk paling sedikit satu nilai i.

Buktikan.

Definisi 5.1.4

Misalkan D daerah integral dan pD-{0}, p bukan unit. p dinamakan elemen prima

apabila pab maka pa atau pb.



Contoh 5.1.4

5 merupakan elemen prima dalam daerah integral Z karena apabila a,bZ dan 5ab

maka 5a atau 5b.

Teorema 5.1.6

Setiap daerah ideal utama merupakan daerah faktorisasi tunggal.

Bukti:

Berdasarkan Teorema 5.1.3, syarat pertama dari daerah faktorisasi tunggal telah dipenuhi.

Untuk menunjukkan daerah ideal utama merupakan daerah faktorisasi tunggal, cukup

ditunjukkan bahwa syarat kedua dipenuhi, yaitu faktorisasi dalam  daerah ideal utama

tunggal.

Ambil sebarang aD-{0}, a bukan unit.

Misalkan a dapat difaktorkan menjadi a=p1p2…pr dan a=q1q2…qs dengan pi,qi elemen tak

tereduksi.

Maka p1(q1q2…qs).

Akibatnya p1qj untuk suatu jZ+.

Apabila perlu dengan mengubah urutan, maka dapat diasumsikan j=1, sehingga p1q1.

Akibatnya q1=p1u1 untuk suatu u1D.

Karena p1 tak tereduksi maka u1 unit.

Dengan demikian p1 dan q1 berasosiasi.

Diperoleh p1p2…pr=p1u1q2…qs.

Berdasarkan hukum kanselasi di D diperoleh p2p3…pr= u1q2…qs.

Apabila proses tersebut dilanjutkan maka diperoleh 1= u1u2…urqr+1…qs.

Karena qi tak tereduksi maka haruslah r=s, dan karena ui unit di D maka pi berasosiasi

dengan qi.

Dengan demikian terbukti bahwa daerah ideal utama merupakan daerah faktorisasi

tunggal.



5.2
Daerah Euclid

Definisi 5.2.1

Suatu daerah integral D dinamakan daerah Euclid apabila terdapat  pemetaan

:D-{0}Z+{0} sehingga memenuhi:

(i). Untuk setiap a,bD-{0}, (a)(ab), dan

(ii). Untuk setiap a,bD, a0 terdapat q,rD sehingga a=bq+r dengan r=0 atau

(r)<(b).

Contoh 5.2.1

Z dengan pemetaan (a)= a merupakan daerah Euclid.

Jika F field maka F[x] merupakan daerah Euclid dengan pemetaan (f(x))=(f(x)).

Teorema 5.2.1

Misalkan D daerah Euclid dan aD-{0}. Maka,

(i). (1)(a), dan

(ii). (1)=(a) jika dan hanya jika a unit.

Bukti:

(i). Karena a=a.1 maka (1)(1.a)=(a).

(ii). Misalkan (1)=(a).

Karena 1,aD maka terdapat q,rD sehingga 1=aq+r dengan r=0 atau (r)<(a).

Karena (a)=1 maka r=0 atau (r)<1.

Tetapi karena (1)(x) untuk setiap xD-{0} maka tidak mungkin terjadi r0

dengan (r)<1.

Dengan demikian haruslah r=0.

Jadi 1=aq, sehingga dapat disimpulkan bahwa a unit.



 Misalkan a unit.

Maka terdapat bD sehingga ab=1

Akibatnya (a)(ab)=(1).

Tetapi berdasarkan (i), (1)(a).

Dengan demikian diperoleh (a)=(1).

Teorema 5.2.2

Setiap daerah Euclid merupakan daerah ideal utama.

Bukti:

Misalkan D daerah Euclid dengan pemetaan  dan N ideal di D.

Jika N={0} maka N= 0 , sehingga N merupakan ideal utama.

Misalkan N{0}.

Dibentuk S={(a)aN-{0}}.

Karena SZ+ maka terdapat elemen minimal di S.

Misalkan (b) elemen minimal di S.

Ditunjukkan N= b .

Ambil sebarang xN.

Maka terdapat q,rD sehingga x=bq+r dengan r=0 atau (r)<(b).

Dari x=bq+r diperoleh r=x-bq.

Karena x,bN dan N ideal maka r=x-bqN.

Karena (b) elemen minimal di S maka tidak mungkin (r)<(b).

Jadi haruslah r=0.

Akibatnya x=bq, sehingga x b .

Dengan demikan N b .

Tetapi karena bN maka b N.

Jadi N= b , sehingga N merupakan ideal utama.

Karena setiap ideal di D merupakan ideal utama maka D merupakan daerah ideal utama.



Contoh 5.2.2

Z dengan pemetaan (a)= a merupakan daerah Euclid. Berdasarkan Teorema 5.2.2, Z

merupakan daerah ideal utama. Setiap ideal di Z berbentuk nZ.

Pada bagian akhir sub bab 5.2 ini disajikan suatu sifat yang dikenal dengan nama

Algroritma Euclid.

Teorema 5.2.3

(Algoritma Euclid)

Misalkan D daerah Euclid dengan fungsi  dan a,bD-{0}. Berdasarkan syarat (ii)

dari daerah Euclid diperoleh:

a=bq1+r1 dengan r=0 atau (r1)<(b)

Jika r10 maka b=r1q2+r2 dengan r2=0 atau (r2)<(r1.

Secara umum, ri-1=riqi+1+ri+1 dengan ri+1=0 atau (ri+1)<(ri).

Maka,

(i). Terdapat s sehingga rs=0.

(ii). Jika r1=0 maka (a,b)=b

(iii). Misalkan r10. Jika rs bilangan pertama bernilai 0 dari r1,r2,… maka (a,b)=rs-1.

(iv). Jika (a,b)=d maka terdapat m,nZ sehingga d=ma+nb.

Bukti:

(i). Karena (ri)<(ri-1) dan (ri) bilangan bulat tak negatif maka setelah beberapa

langkah pastilah diperoleh rs=0 untuk suatu sZ+.

(ii). Jika r1=0 maka a=bq1 sehingga (a,b)=b.

(iii). Misalkan r10.

Ditunjukkan bahwa himpunan faktor persekutuan dari a dan b sama dengan

himpunan faktor persekutuan dari b dan r1.

Namakan FS(a,b)={dd faktor persekutuan dari a dan b}.

Ditunjukkan FS(a,b)=FS(b,r1).



 Ambil sebarang dFS(a,b).

Maka da dan db.

Akibatnya d(a-bq1)=r1.

Jadi db dan dr1 sehingga dFS(b,r1).

Dengan demikian diperoleh FS(a,b)FS(b,r1)… ()

 Ambil sebarang eFS(b,r1).

Maka eb dan er1.

Akibatnya ebq1+r1=a.

Jadi eb dan ea sehingga eFS(a,b).

Dengan demikian diperoleh FS(b,r1)FS(a,b)… ()

Berdasarkan () dan () dapat disipulkan bahwa FS(a,b)=FS(b,r1).

Dengan cara serupa dapat ditunjukkan bahwa FS(a,b)=FS(b,r1) = FS(r1,r2) =…

=FS(rs-2,rs-1)=FS(rs-1,rs)=FS(rs-1,0)=rs-1.

Jadi (a,b)=rs-1.

(iv). Misalkan (a,b)=d.

Jika d=b maka d=0.a+1.b, sehingga bukti selesai.

Misalkan d=rs-1.

Berdasarkan a=bq1+r1,

b=r1q2+r2,

r1=r2q3+r3,

.

.

.

rs-3=rs-2qs-1+rs-1,

rs-2=rs-1qs+rs,

diperoleh d = rs-1=rs-3-rs-1qs-1

=(rs-2qs-1+rs-1)+rs-1- rs-1qs-1

.

.

.
=(…)a+(…)b

=ma+nb.



Contoh 5.2.3

Menentukan (4947,1552):

4947=1552.3+291

1552=291.5+97

291=97.3+0

Jadi (4947,1552)=97.

Untuk menentukan m dan n sehingga 97=m.4947+n.1552 dilakukan langkah sebagai

berikut:

97 =1552-291.5

= 1552-(4947-1552.3).5

=1552-4947.5+1552.3.5

=4947.(-5)+1552.16

Jadi m=-5 dan n=16.

Latihan 5
1. Misalkan D daerah integral. Buktikan bahwa jika p elemen prima di D maka p tak

tereduksi.

2. Buktikan jika p elemen tak tereduksi di daerah faktorisasi tunggal maka p prima.

3. Misalkan D daerah integral. Didefinisikan ab jika dan hanya jika a berasosiasi

dengan b. Buktikan bahwa  merupakan relasi ekivalen.

4. Misalkan D daerah Euclid dengan pemetaan . Buktikan bahwa apabila a dan b

berasosiasi maka (a)=(b).

5. Misalkan D daerah Euclid dengan pemetaan  dan a,bD-{0}. Tunjukkan bahwa

(a)<(ab) jika dan hanya jika b bukan unit di D.

6. Tunjukkan bahwa setiap field merupakan daerah Euclid.


