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ABSTRAK 

AHMAD SYAFI’IH. Anti  -Fuzzy  -  Subgrup Kiri dari Near Ring. Dibimbing 

oleh TEDUH WULANDARI MAS’OED dan MUHAMMAD ILYAS. 

 

Teori himpunan fuzzy dikembangkan oleh LA Zadeh telah menginspirasi 

para matematikawan untuk melakukan penelitian struktur aljabarnya. Tujuan 

karya ilmiah ini adalah membuktikan beberapa karakteristik dari anti  -fuzzy  -

  subgrup kiri dari near ring. Terdapat empat teorema yang dibahas pada karya 

ilmiah ini. Teorema pertama membuktikan hubungan antara anti  -fuzzy  -  

subgrup kiri dengan endomorfisma dari near ring. Kemudian teorema kedua 

membuktikan sifat epimorfisma dari anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari suatu 

near ring. Terakhir, teorema ketiga dan keempat membuktikan karakterisasi anti 

 -fuzzy dari near ring yang berbeda. Pembuktian dari keempat teorema tersebut 

merupakan karakteristik dari anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari near ring. 
 

Kata kunci: anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari near ring, himpunan  -fuzzy, near 

ring. 

 

ABSTRACT 
 

AHMAD SYAFI’IH. Anti  -Fuzzy Left  -  Subgroup of Near Ring. Supervised 

by TEDUH WULANDARI MAS’OED dan MUHAMMAD ILYAS. 

 

Fuzzy set theory developed by LA Zadeh has inspired mathematicians 

conducting research on algebraic structure. The objective of this paper is to study 

the characteristics of anti  -fuzzy left  -  subgroup of near ring. There are four 

theorems discussed in this paper. The first theorem showed the relationship 

between anti  -fuzzy left  -  subgroup and endomorphism of a near ring. The 

second theorem proved the properties of epimorphism of anti  -fuzzy left  -  

subgroup of a near ring. Finally, the third and fourth theorems showed the 

characterization of anti  -fuzzy of a different near ring. The proofs of all the 

theorems constitute the characteristic of anti  -fuzzy left  -  subgroup of near 

ring. 

 
Keywords: anti  -fuzzy left  -  subgroup of near ring,  -fuzzy set, near ring.  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Teori himpunan fuzzy yang diperkenalkan oleh LA Zadeh pada tahun 1965 

banyak diterapkan dalam pengembangan Informasi Terintegrasi Riset Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Riptek). Salah satu contoh kasusnya yaitu, penerapan 

aplikasi teori himpunan fuzzy untuk analisis citra dan pengenalan polanya. 

Kemudian para matematikawan melakukan penelitian terkait fuzzy yang dilihat 

dari struktur aljabarnya, baik dari teori grup, teori ring, maupun teori aljabar 

lainnya. 

Abou-Zoid pada tahun 1991 memperkenalkan kumpulan dari sub near ring 

fuzzy dan mempelajari ideal fuzzy dari near ring. Konsep ini dibahas oleh banyak 

peneliti di antaranya YU Cho, B Davvas, WA Dudek, YB Jun, KH Kim. 

Selanjutnya A. Solairaju dan R. Nagarajan pada tahun 2008 memperkenalkan 

struktur baru dari grup  -fuzzy dan mempelajari kumpulan  -fuzzy  -subgrup kiri 

dari near ring dengan menghubungkan  -norm. YU Cho dan YB Jun pada tahun 

2005 dalam tulisannya juga memperkenalkan fuzzy intuitionistic  -subgrup dari 

near ring dan mempelajari sifat-sifat yang terkait. Kumpulan dari intuitionistic  -

fuzzy semi-primality di semigrup diperkenalkan oleh KH Kim dan YB Jun pada 

tahun 2000 dalam tulisannya “On Fuzzy R-Subgroups of Near Rings”. 

Dalam karya ilmiah ini, akan diperkenalkan anti  -fuzzy  -N subgrup kiri 

dari near ring dan membahas beberapa karakteristik yang terkait. Karya ilmiah ini 

merupakan rekonstruksi ulang dari tulisan A. Solairaju, P. Sarangapani, R. 

Nagarajan, dan P. Muruganantham yang berjudul “Anti  -Fuzzy M-Subgroups of 

Near Rings”. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah membahas beberapa karakteristik dari 

anti  -fuzzy  -N subgrup kiri dari near ring, antara lain sebagai berikut: 

1. Membuktikan hubungan antara anti  -fuzzy  -   subgrup kiri dan 

endomorfisma dari near ring, 

2. Membuktikan sifat epimorfisma dari anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari suatu 

near ring, 

3. Membuktikan karakterisasi anti  -fuzzy dari near ring yang berbeda. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa teori-teori dasar yang 

akan digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini, di antaranya sebagai berikut: 
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Definisi II.1 (Grup) 

Grup 〈   〉 adalah himpunan tak kosong   yang tertutup di bawah operasi 

    dan memenuhi aksioma-aksioma berikut: 

1. Operasi biner     bersifat assosiatif,                          , 

2. Terdapat unsur identitas kiri dan kanan,                    , 

3. Terdapat unsur invers kiri dan kanan,                       . 

(Fraleigh 1997) 

Contoh Grup 

Himpunan bilangan bulat (  , bilangan rasional     , dan bilangan real     

di bawah operasi penjumlahan. 

 

Definisi II.2 (Subgrup) 

Misalkan   grup dan    ,   disebut subgrup dari   jika   merupakan 

grup di bawah operasi biner yang sama dengan operasi biner pada  . 

(Fraleigh 1997) 

Contoh Subgrup 

Himpunan bilangan    subgrup dari himpunan bilangan     di bawah 

operasi penggandaan. 

 

Berikutnya akan dijelaskan definisi ring dan near ring. 

 

Definisi II.3 (Ring) 

Himpunan tak kosong   dengan dua operasi biner,     dan    , disebut ring 

jika memenuhi aksioma-aksioma berikut: 

1. 〈   〉 grup komutatif, 

2. Operasi biner     bersifat assosiatif,                     , 

3. Hukum distributif kiri berlaku,                      , 

Hukum distributif kanan berlaku,                      . 

(Fraleigh 1997) 

Contoh Ring 

Himpunan bilangan      , dan bilangan kompleks     adalah ring 

terhadap operasi penjumlahan dan perkalian aritmatika. 

 

Definisi II.4 (Near Ring Kiri) 

Himpunan tak kosong   dengan dua operasi biner,     dan    , disebut near 

ring kiri jika memenuhi aksioma-aksioma berikut: 

1. 〈   〉 grup, 

2. Operasi biner     bersifat assosiatif,                     , 

3. Memenuhi sifat distributif kiri,                      . 

 

Himpunan bagian   dari near ring   disebut  -subgrup dari   sedemikian 

sehingga, 

1. 〈   〉 subgrup dari 〈   〉, 
2.     , 

3.     , 

Jika   memenuhi 1) dan 2) saja, maka disebut  -subgrup kiri dari  , 

Jika   memenuhi 1) dan 3) saja, maka disebut  -subgrup kanan dari  . 

(Solairaju et al. 2013) 
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Selanjutnya akan dijelaskan definisi homomorfisma grup, homomorfisma 

ring, homomorfisma near ring kiri, epimorfisma, ring dari endomorfisma, grup 

dengan operator,  -  subgrup dari  , dan  -  homomorfisma. 

 

Definisi II.5 (Homomorfisma Grup) 

Misalkan   dan    keduanya grup. Fungsi        disebut homomorfisma 

grup jika memenuhi 

                     . 

(Fraleigh 1997) 

Contoh Homomorfisma Grup 

Misalkan fungsi        dan didefinisikan        , maka   adalah 

sebuah  homomorfisma grup karena ketika diambil sembarang         

berakibat 

                                     . 

 

Definisi II.6 (Homomorfisma Ring) 

Misalkan   dan    keduanya ring. Fungsi        disebut homomorfisma 

ring jika memenuhi dua kondisi berikut: 

1.                 , 

2.               , 

      . 

(Fraleigh 1997) 

Contoh Homomorfisma Ring 

Didefinisikan fungsi          dengan      (
  
  

) . Jika diambil 

sembarang       maka berlaku: 

       (
    

    
)  (

  
  

)  (
  
  

)           , dan 

      (
   
   

)  (
  
  

) (
  
  

)            

sehingga   disebut homomorfisma ring. 

 

Definisi II.7 (Homomorfisma Near Ring Kiri) 

Misalkan   dan   keduanya near ring. Fungsi       disebut 

homomorfisma near ring kiri jika memenuhi, 

                       . 

(Solairaju et al.  2013) 

Definisi II.8 (Epimorfisma) 

Misalkan   dan    keduanya grup. Fungsi        adalah homomorfisma. 

  disebut epimorfisma jika   merupakan homomorfisma yang surjektif, yaitu 

            sehingga        .  
(Fraleigh 1997) 

Definisi II.9 (Ring dari Endomorfisma) 

Misalkan   sebuah grup abelian. Sebuah homomorfisma dari   pada dirinya 

sendiri disebut endomorfisma dari  . Misalkan himpunan dari semua 

endomorfisma dari   adalah hom   . Akibat komposisi dua homomorfisma dari 

  ke dalam dirinya merupakan suatu homomorfisma, maka dapat didefinisikan 
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perkalian pada hom    sebagai komposisi fungsi dan perkalian tersebut bersifat 

assosiatif. 

(Fraleigh 1997) 

Definisi II.10 (Grup dengan Operator) 

Sebuah grup dengan operator yang terdiri dari grup   dan sembarang 

himpunan  , himpunan operator-operator, bersama dengan sebuah operasi dari 

perkalian luar dari setiap elemen di   oleh setiap elemen di   dari kiri sehingga 

memenuhi kondisi berikut: 

i).       , 

ii).               , 

          . 

 (Fraleigh 1997) 

Definisi II.11 ( -  Subgrup dari  ) 

Misalkan   grup,   adalah himpunan operator kiri, dan    adalah 

himpunan operator kanan. Jika                           maka   

dikatakan sebagai  -  grup. Jika subgrup dari  -  grup juga merupakan  -  

grup maka himpunan tersebut disebut   -  subgrup dari  . Hal tersebut juga 

berlaku untuk satu operator, baik dari kiri saja maupun dari kanan saja. 

(Chellapa dan Manemaran 2010) 

Definisi II.12 ( -  Homomorfisma) 

Misalkan   dan    keduanya  -   grup. Fungsi        adalah 

homomorfisma. Jika             dan       (    )          
      maka   disebut  -  homomorfisma. 

(Chellapa dan Manemaran 2010) 

 

Berikutnya akan dijelaskan definisi himpunan fuzzy,  -fuzzy,  -fuzzy sub 

near ring kiri, anti  -fuzzy  -  subgrup kiri, S-norm, serta karakterisasi anti  -

fuzzy. 

 

Definisi II.13 (Himpunan Fuzzy) 

Misalkan   adalah suatu kumpulan objek dan   adalah elemen dari  . 

Himpunan fuzzy   di   didefinisikan sebagai himpunan pasangan berurutan, 

                  
dimana       adalah membership function (MF) untuk himpunan fuzzy  . MF 

memetakan setiap anggota   ke nilai keanggotaan antara 0 dan 1. 

(Jang 1997) 

Definisi II.14 ( -Fuzzy) 

Misalkan   sembarang himpunan dan   adalah grup. Fungsi           
disebut sebagai himpunan  -fuzzy di  . 

(Subramanian dan Chellapa 2010) 

Definisi II.15 ( -Fuzzy Sub Near Ring Kiri) 

Misalkan   adalah near ring. Himpunan  -fuzzy   di   disebut  -fuzzy sub 

near ring kiri jika: 

1.                             , 
2.                          , 

        . 

(Solairaju et al. 2013) 
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Definisi II.16 (Anti  -Fuzzy  -  Subgrup Kiri) 

Sebuah himpunan  -fuzzy   disebut anti  -fuzzy M-N subgrup kiri dari near 

ring   pada   jika memenuhi: 

1.                                  , 
2.               , 

                  . 

(Solairaju et al. 2013) 

Definisi II.17 (S-norm) 

Sebuah S-norm adalah fungsi                     yang harus memenuhi 

beberapa kondisi berikut: 

(S1)         , 

(S2)               jika    , 

(S3)              , 

(S4)  (        )                          . 
(Solairaju et al.  2013) 

Definisi II.18 (Karakterisasi Anti  -Fuzzy) 

Misalkan        epimorfisma dan   adalah anti  -fuzzy  -  subgrup 

kiri dari near ring  , maka   dikatakan karakteristik anti  -fuzzy jika, 

                             . 

(Solairaju et al. 2013) 

 

 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibuktikan beberapa teorema tentang anti  -fuzzy  -  

subgrup kiri dari near ring. Pertama akan dibuktikan hubungan antara anti  -

fuzzy  -  subgrup kiri dan sebuah endomorfisma dari near ring. Kemudian akan 

dibuktikan sifat epimorfisma dari anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari suatu near 

ring. Terakhir, akan dibuktikan karakterisasi anti  -fuzzy dari near ring yang 

berbeda. 

Pada  teorema pertama akan dibuktikan hubungan antara anti  -fuzzy  -  

subgrup kiri dan sebuah endomorfisma yang juga merupakan anti  -fuzzy  -  

subgrup kiri dari near ring. Ilustrasinya yaitu, misalkan   adalah sebuah fungsi 

yang anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari near ring  , dan   adalah sebuah 

endomorfisma dari  . Kemudian akan dibuktikan bahwa   dan   yang 

dioperasikan oleh fungsi komposisi,           , juga merupakan anti  -fuzzy 

 -  subgrup kiri dari near ring  . 

 

Teorema 1 

Jika   adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari near ring   dan   adalah 

endomorfisma dari  , maka      adalah anti  -fuzzy  -  subgrup dari  . 

 

Bukti: 

Diketahui   adalah near ring. 

  adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari near ring  , 

            didefinisikan                           
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sehingga memenuhi: 

i.)                                , 
ii.)               , 

                  .  

  adalah endomorfisma dari  , 

          didefinisikan                                  . 

Ilustrasi untuk   dan   berturut-turut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Akan dibuktikan bahwa       adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari  , 

              didefinisikan                               
sehingga harus memenuhi: 

i)                                             , 
ii)                       , 

       . 

Ilustrasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Bukti: 

i.)                                

                

      ( (    )  )    (    )     

                            
                               

ii.)                        

  ((    )   ) 

           

             
 

 

Pada teorema kedua akan dibuktikan sifat epimorfisma dari anti  -fuzzy  -

  subgrup kiri dari suatu near ring. Ilustrasinya yaitu, misalkan   fungsi 

epimorfisma dari near ring   ke near ring    dan   adalah anti  -fuzzy  -  

subgrup kiri dari   . Kemudian ada fungsi   yang merupakan pre image dari   di 

bawah  . Selanjutnya akan dibuktikan bahwa   tersebut juga merupakan sebuah 

anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari  . 

 

 

    [0,1] 

  
      t 

        

  
              

       

        

  
       

[0,1] 

  
t 
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Teorema 2 

Suatu epimorfisma dari anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari near ring   

adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari near ring  . 

 

Bukti: 

Misalkan   dan    adalah near ring dan fungsi        adalah epimorfisma, 

artinya             sehingga        . 
  adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari   , 

             didefinisikan                               
sehingga memenuhi: 

i)                                 , 
ii)               , 

        . 
Ilustrasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  adalah preimage dari   di bawah fungsi  . 

 

Akan dibuktikan bahwa   adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari  , 

            didefinisikan                          . 
sehingga harus memenuhi: 

i)                                 , 
ii)               , 

       . 

Ilustrasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena   adalah preimage dari   maka didefinisikan, 

                          

 

Bukti: 

i.)                            

                

     

  
       

[0,1] 

t 

     

  
       

[0,1] 

t       
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       ( (    )  )               

                            
                       

ii.)                    

              

           

         
 

 

Pada dua teorema terakhir, yaitu teorema ketiga dan keempat akan 

dibuktikan karakterisasi anti  -fuzzy dari near ring yang berbeda. Ilustrasinya 

yaitu, misalkan   fungsi epimorfisma dari near ring   ke near ring   . Teorema 

ketiga akan membuktikan bahwa fungsi    yang membawa setiap elemen di    ke 

[0,1] adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari   , jika sebelumnya diketahui 

bahwa fungsi   yang membawa setiap elemen di   ke [0,1] adalah anti  -fuzzy 

 -  subgrup kiri dari  . Sedangkan teorema keempat kebalikan dari teorema 

ketiga, akan membuktikan bahwa fungsi   yang membawa setiap elemen di   ke 

[0,1] adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari  , jika sebelumnya diketahui 

bahwa fungsi    yang membawa setiap elemen di    ke [0,1] adalah anti  -fuzzy 

 -  subgrup kiri dari   . 
 

Teorema 3 

Misalkan        adalah epimorfisma.   adalah anti  -fuzzy  -   

subgrup kiri dari  , maka    adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari   . 

 

Bukti: 

Diketahui   dan    adalah near ring dan fungsi        epimorfisma, artinya 

            sehingga        . 

  adalah anti  -fuzzy  -  subgrup dari  , 

            didefinisikan                           
sehingga memenuhi: 

i)                                  , 
ii)               , 

      . 

Ilustrasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Akan dibuktikan bahwa     adalah anti  -fuzzy  -  subgrup dari    

              didefinisikan                           
sehingga harus memenuhi: 

i)                                    , 
ii)                 , 

       . 

    

  
      

[0,1] 

t 
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Ilustrasinya sebagai beikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti: 

i.)                          

                       
                         

ii.)                  

        

          
 

 

Teorema 4 

Misalkan        epimorfisma. Jika    adalah anti  -fuzzy  -  subgrup 

kiri dari   , maka   adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari  . 

 

Bukti : 

Diketahui   dan    adalah near ring dan fungsi        epimorfisma, artinya 

           sehingga        . 

   adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari   , 

              didefinisikan                               
sehingga memenuhi: 

i)                                     , 
ii)                 , 

        . 

Ilustrasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Akan dibuktikan bahwa    anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari  , 

            didefinisikan                       
sehingga harus memenuhi: 

i)                                 , 
ii)               , 

      . 

 

 

 

 

     

   
       

[0,1] 

t 

     

   
       

[0,1] 

t 
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Ilustrasinya sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

Bukti: 

i.)                          

                         
                       

ii.)                  

         

       . 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh 

beberapa karakteristik anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari near ring. Pertama, jika 

diketahui sebuah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dan endomorfisma dari sebuah 

near ring, maka fungsi komposisinya juga merupakan sebuah anti  -fuzzy  -  

subgrup kiri dari near ring tersebut. Kedua, jika diketahui suatu fungsi di near 

ring    adalah anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari   , maka fungsi pre image-nya 

juga merupakan anti  -fuzzy  -  subgrup kiri dari  . Ketiga, jika fungsi yang 

membawa setiap elemen di   ke [0,1] merupakan anti  -fuzzy, maka fungsi yang 

membawa setiap elemen di    ke [0,1] juga merupakan anti  -fuzzy. Berlaku juga 

untuk sebaliknya. Jika fungsi yang membawa setiap elemen di    ke [0,1] 

merupakan anti  -fuzzy, maka fungsi yang membawa setiap elemen di   ke [0,1] 

juga merupakan anti  -fuzzy. 

 

 

Saran 

Karya ilmiah ini membahas tentang  -fuzzy pada near ring. Bagi yang 

berminat untuk melanjutkan karya ilmiah ini terkait dengan  -fuzzy dapat 

membahas tentang teori near ring maupun teori grup lainnya, misalkan tentang 

struktur pada  -fuzzy  -subgrup kiri, struktur pada  -fuzzy Gama subgrup, Bi 

Polar  -fuzzy , dan yang lainnya. 

 

 

    

  
      

[0,1] 

t 
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