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ABSTRACT 

 

 

THE APPLICATION OF ROUGH SET ON A GROUP HOMOMORPHISM 

 

 

By 

 

 

AMALIA PUSPITA RANI 

 

 

 

The rough set theory, first introduced by Zdzislaw Pawlak in 1982, is a 

methodology that focuses on the classification and analysis of uncertainty, 

obscurity, or incomplete information and knowledge. Let (𝑈, 𝑅) be an 

approximation space where 𝑈 is not an empty set and 𝑅 is an equivalence relation 

on 𝑈. The equivalence relation will partition the set 𝑈 into distinct classes called 

equivalence classes. Suppose there is a subset of 𝑌 in 𝑈 so that the upper 

approximation and lower approximation obtain from the set 𝑌. The pair (𝐴𝑝𝑟(𝑌),

𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌)) is called a rough set. In this study, we will construct a homomorphism of 

a rough set and investigate its properties. 

 

Keywords: Lower Approximation, Upper Approximation, Rough Set, Rough 

Group, Rough Group Homomorphism 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENERAPAN HIMPUNAN KESAT (ROUGH SET) PADA 

HOMOMORFISMA GRUP 

 

 

Oleh 

 

 

AMALIA PUSPITA RANI 

 

 

 

Teori himpunan kesat pertama kali dikenalkan oleh Zdzislaw Pawlak di tahun 

1982 yaitu metodologi yang berfokus pada klasifikasi dan analisis ketidakpastian, 

ketidakjelasan, atau informasi dan pengetahuan tidak lengkap. Misalkan pasangan 

(𝑈, 𝑅) adalah ruang aproksimasi dengan 𝑈 bukan merupakan himpunan kosong 

dan 𝑅 merupakan relasi ekuivalensi pada 𝑈. Relasi ekuivalensi akan mempartisi 

himpunan 𝑈 menjadi kelas-kelas yang saling asing yang dinamakan kelas 

ekuivalensi. Misalkan terdapat himpunan bagian 𝑌 pada himpunan 𝑈, sehingga 

diperoleh aproksimasi atas dan aproksimasi bawah dari himpunan 𝑌. Pasangan 

berurutan (𝐴𝑝𝑟(𝑌), 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌)) disebut himpunan kesat. Pada penelitian ini akan 

dikonstruksi homomorfisma dari suatu grup kesat dan diselidiki sifat-sifatnya. 

 

Kata kunci: Aproksimasi Bawah, Aproksimasi Atas, Himpunan Kesat, Grup 

Kesat, Homomorfisma Grup Kesat 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

 

Teori himpunan kesat (rough set) pertama kali dikenalkan oleh Zdzislaw Pawlak 

pada tahun 1982 yaitu metodologi yang berfokus pada klasifikasi dan analisis 

ketidakpastian (uncertainty), ketidakjelasan (obscurity) atau informasi dan 

pengetahuan tidak lengkap. Teori ini menarik perhatian banyak peneliti dan 

menciptakan bidang penerapan yang luas di berbagai cabang ilmu. Beberapa 

bidang aplikasi tersebut adalah ekonomi, keuangan, teknik, ilmu lingkungan, dan 

berbagai bidang lainnya. 

 

Teori himpunan kesat telah dipelajari oleh beberapa peneliti seperti, Biswas & 

Nanda (1994) yang mengenalkan pengertian dari subgrup kesat, kemudian Miao, 

dkk., (2005) mempelajari tentang grup kesat, subgrup kesat, dan sifat-sifatnya. 

Konsep dasar dari teori himpunan kesat adalah himpunan semesta, operasi biner, 

dan relasi ekuivalensi. 

 

Teori himpunan kesat ini dapat mengkarakterisasi himpunan bagian manapun dari 

himpunan semesta menjadi dua himpunan bagian yang dapat didefinisikan 

sebagai aproksimasi atas (upper approximation) dan aproksimasi bawah (lower 
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approximation). Suatu ruang aproksimasi didefinisikan sebagai pasangan (𝑈, 𝑅), 

dimana 𝑈 merupakan himpunan semesta dan 𝑅 merupakan relasi ekuivalensi. 

Suatu relasi ekuivalensi akan mempartisi himpunan semesta menjadi kelas-kelas 

yang saling asing yang dinamakan dengan kelas ekuivalensi. 

 

Suatu grup kesat merupakan pasangan himpunan kesat dengan operasi biner. 

Homomorfisma merupakan pemetaan 𝜙 dari suatu grup ke grup lainnya. Pada 

penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti implementasi dari himpunan kesat ke 

dalam suatu struktur aljabar. Selanjutnya akan dibahas dan dikaji kembali 

mengenai suatu homomorfisma dari suatu grup kesat, lalu akan diselidiki sifat-

sifat dari homomorfisma grup kesat. 

 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkonstruksi homomorfisma grup kesat dari 

suatu ruang aproksimasi dan menyelidiki sifat-sifatnya. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. mengembangkan pengetahuan tentang struktur aljabar terutama pada 

himpunan kesat, 

2. mengembangkan pengetahuan tentang homomorfisma grup kesat, 

3. sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Himpunan 

 

 

 

Sebelum membahas lebih lanjut, berikut ini akan diberikan terlebih dahulu 

definisi tentang himpunan. 

 

Definisi 2.1.1 Himpunan (set) adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek-

objek yang terdapat di dalam himpunan dinamakan sebagai anggota himpunan 

atau sering disebut elemen atau unsur himpunan. Himpunan dinotasikan dengan 

huruf-huruf kapital, misalnya , 𝐵, 𝐶, 𝐷, … , sedangkan anggota himpunan biasanya 

dinyatakan dengan huruf-huruf kecil, seperti 𝑎, 𝑏, 𝑐, … (Munir, 2010). 

 

Berikut ini merupakan contoh dari himpunan. 

 

Contoh 2.1.2 

Misalkan didefinisikan himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 7, 

dinotasikan sebagai 𝐴 = {𝑥|𝑥 ∈ ℙ, 𝑥 < 7} atau 𝐵 = {1, 2, 3, … }. Cara penulisan 

himpunan 𝐴 adalah dengan notasi pembentuk himpunan, dimana himpunan 

dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Cara 

penulisan himpunan 𝐵 disebut menulis secara enumerasi. 
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Setelah membahas tentang teori himpunan, berikut ini diberikan definisi tentang 

kardinalitas. 

 

Definisi 2.1.3 Sebuah himpunan dikatakan berhingga (finite set) jika terdapat 𝑛 

elemen berbeda (distinct) yang dalam hal ini 𝑛 adalah bilangan bulat tak-negatif. 

Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak-berhingga (infinite set). Jumlah 

anggota himpunan disebut kardinal yang dinotasikan dengan 𝑛(𝐴) atau |𝐴| 

(Munir, 2010). 

 

Berikut ini merupakan contoh dari kardinalitas. 

 

Contoh 2.1.4 

1) Jika himpunan 𝐴 = {merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu}, maka 

|𝐴| = 7. 

2) Jika 𝐶 = {𝑥|𝑥 merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20} atau  

𝐶 = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}, maka |𝐶| = 8. 

3) Himpunan bilangan rill mempunyai jumlah anggota tidak berhingga, 

sehingga |ℝ| = ∞. 

 

Setelah membahas tentang teori himpunan dan kardinalitas, berikut ini diberikan 

definisi tentang himpunan kosong. 

 

Definisi 2.1.5 Himpunan yang tidak memiliki satu pun elemen atau himpunan 

dengan kardinal = 0 disebut himpunan kosong (empty set). Himpunan kosong 

dinotasikan dengan ∅ atau { } (Munir, 2010). 
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Berikut ini merupakan contoh dari himpunan kosong. 

 

Contoh 2.1.6 

1) Jika 𝐴 = {𝑦|𝑦 < 𝑦}, maka |𝐴| = 0. 

2) Jika 𝐵 = {nama hari yang dimulai dengan huruf 𝑍}, maka |𝐵| = 0. 

3) Jika 𝐶 = {𝑦|𝑦 adalah akar persamaan kuadrat 𝑥2 + 1 = 0}, maka |𝐶| = 0. 

 

Suatu himpunan dapat merupakan bagian dari himpunan lain. Anggota yang 

terdapat di dalam himpunan tersebut juga terkandung dalam himpunan yang lain. 

Berikut ini merupakan definisi dari himpunan bagian. 

 

Definisi 2.1.7 Himpunan 𝐴 dikatakan himpunan bagian (sub set) dari himpunan 𝐵 

jika dan hanya jika setiap anggota himpunan 𝐴 merupakan anggota himpunan 𝐵. 

Dalam hal ini, 𝐵 dikatakan super set dari 𝐴. Himpunan bagian dinotasikan dengan 

𝐴 ⊆ 𝐵 (Munir, 2010). 

 

Berikut ini merupakan contoh dari himpunan bagian. 

 

Contoh 2.1.8 

1) Jika 𝐴 = {𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠}, dan 𝐵 = {𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢}, maka 𝐴 ⊆ 𝐵. 

2) Jika 𝐶 = {1, 2, 3, 4, 5}, dan 𝐷 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, maka 𝐶 ⊆ 𝐷. 

 

Setelah membahas tentang himpunan bagian, berikut ini diberikan definisi tentang 

himpunan semesta. 
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Definisi 2.1.9 Himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari 

sebuah himpunan yang universal disebut dengan himpunan semesta. Dengan kata 

lain, himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang berbeda. 

Himpunan semesta disimbolkan dengan 𝑈 (Munir, 2010). 

 

Berikut ini merupakan contoh dari himpunan semesta. 

 

Contoh 2.1.10 

Jika 𝑈 merupakan himpunan huruf vokal, maka 𝑈 = {a, i, u, e, o}. 

 

Himpunan kuasa dari suatu himpunan mengandung semua himpunan bagian 

(subset) dari himpunan yang dimaksud. Berikut merupakan definisi tentang 

himpunan kuasa. 

 

Definisi 2.1.11 Himpunan kuasa (power set) dari himpunan 𝐴 adalah suatu 

himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari 𝐴, termasuk 

himpunan kosong dan himpunan 𝐴 sendiri. Himpunan kuasa dinotasikan dengan 

𝑃(𝐴) atau 2𝐴 (Munir, 2010). 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh mengenai himpunan kuasa. 

 

Contoh 2.1.12 

Misalkan suatu himpunan 𝐴 didefinisikan dengan 𝐴 = {1, 2}. Himpunan kuasa 𝐴 

dinotasikan dengan 𝑃(𝐴) = {∅, {1}, {2}, {1, 2}}. 
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Contoh 2.1.13 

Jika 𝑛(𝐴) merupakan kardinal dari himpunan 𝐴, maka jumlah anggota himpunan 

kuasa dari 𝐴 dinyatakan dengan 𝑛(2𝐴). 

Misalkan 𝐴 = {1, 2, 3}, dengan 𝑛(𝐴) = 3, sehingga diperoleh himpunan kuasa  

2𝐴 = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}, dengan 𝑛(2𝐴) = 8. 

 

 

 

2.2 Relasi 

 

 

 

Menurut Munir (2010), hubungan antara elemen himpunan dengan elemen 

himpunan lain dinyatakan dengan struktur yang disebut relasi. Secara matematis, 

definisi relasi adalah sebagai berikut: 

 

Definisi 2.2.1 Suatu relasi 𝑅 pada himpunan 𝑆 adalah suatu himpunan bagian dari 

𝑆 × 𝑆 = {(𝑎, 𝑏) | 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆}. Dengan perkataan lain, suatu relasi 𝑅 pada himpunan 

𝑆 adalah suatu aturan yang menghubungkan unsur dari himpunan 𝑆 ke unsur 

himpunan 𝑆 itu sendiri (Suwilo dkk., 1997). 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh mengenai relasi. 

 

Contoh 2.2.2 

Misalkan 𝑅 adalah suatu relasi atas himpunan 𝑆, dan misalkan 𝑅 menghubungkan 

𝑎 ∈ 𝑆 ke 𝑏 ∈ 𝑆, oleh karena itu, hubungan ini dinotasikan dengan 𝑎𝑅𝑏. 
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Contoh 2.2.3 

Misalkan 𝑃 = {2, 3, 4} dan 𝑄 = {2, 4, 8, 9, 15}. Jika didefinisikan relasi 𝑅 dari 𝑃 

ke 𝑄 dengan (𝑝, 𝑞) ∈ 𝑅 dan jika 𝑝 habis membagi 𝑞, maka diperoleh: 

𝑅 = {(2, 2), (2, 4), (4, 4), (2, 8), (4, 8), (3, 9), (3, 15)}. 

 

Contoh 2.2.4 

Misalkan 𝑅 adalah relasi pada 𝐴 = {2, 3, 4, 8, 9} yang didefinisikan oleh (𝑥, 𝑦) ∈

𝑅. Jika dan hanya jika 𝑥 adalah faktor prima dari 𝑦 maka diperoleh: 

𝑅 = {(2, 2), (2, 4), (2, 8), (3, 3), (3, 9)}. 

 

Setelah membahas tentang relasi, berikut ini merupakan definisi tentang relasi 

ekuivalensi. 

 

Definisi 2.2.5 Suatu relasi ekuivalensi atas suatu himpunan 𝑆 adalah suatu 

himpunan 𝑅 yang terdiri dari pasangan berurut dari unsur-unsur di 𝑆 sehingga 

diperoleh: 

1) jika (𝑎, 𝑎) ∈ 𝑅, maka untuk setiap 𝑎 ∈ 𝑆 (sifat refleksif); 

2) jika (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅, maka (𝑏, 𝑎) ∈ 𝑅 (sifat simetris); 

3) jika (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅 dan (𝑏, 𝑐) ∈ 𝑅, maka (𝑎, 𝑐) ∈ 𝑅 (sifat transitif).       

(Suwilo dkk., 1997) 
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Berikut ini merupakan contoh dari relasi ekuivalensi. 

 

Contoh 2.2.6 

Diberikan himpunan bilangan bulat ℤ. Pada ℤ didefinisikan relasi 𝑅 dengan 

(𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅 jika dan hanya jika 𝑎 + 𝑏 adalah bilangan genap. Akan ditunjukkan 𝑅 

merupakan relasi ekuivalensi. 

1) Untuk setiap bilangan bulat 𝑎 ∈ ℤ, berlaku (𝑎, 𝑎) ∈ 𝑅, karena 𝑎 + 𝑎 

adalah bilangan genap. Jadi 𝑅 adalah relasi refleksif, 

2) Untuk sebarang 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, berlaku (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅, sehingga 𝑎 + 𝑏 adalah 

bilangan genap. Karena 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎, 𝑏 + 𝑎 adalah bilangan genap dan 

akibatnya (𝑏, 𝑎) ∈ 𝑅. Jadi 𝑅 adalah relasi simetris, 

3) Selanjutnya, jika (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅 dan (𝑏, 𝑐) ∈ 𝑅, oleh karena itu 𝑎 + 𝑏 adalah 

bilangan genap dan 𝑏 + 𝑐 adalah bilangan genap juga. Hal ini 

mengakibatkan 𝑎 + 𝑐 = (𝑎 + 𝑏) + (𝑏 + 𝑐) − 2𝑏 adalah bilangan genap, 

sedemikian sehingga (𝑎, 𝑐) ∈ 𝑅. Jadi 𝑅 adalah relasi transitif. 

Jadi, 𝑅 merupakan relasi ekuivalensi pada himpunan bilangan bulat ℤ. 

 

Setelah membahas tentang relasi dan relasi ekuivalensi, berikut ini merupakan 

definisi tentang kelas ekuivalensi. 

 

Definisi 2.2.7 Misalkan 𝑅 adalah suatu relasi ekuivalensi atas himpunan 𝐴. 

Himpunan semua elemen yang mempunyai relasi dengan elemen 𝑎, disebut kelas 

ekuivalensi dari 𝑎. Kelas ekuivalensi dari 𝑎 berdasarkan relasi 𝑅 dinotasikan 

dengan [𝑎]𝑅 (Suwilo dkk., 1997). 
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Berikut ini merupakan contoh dari kelas ekuivalensi. 

 

Contoh 2.2.8 

Berdasarkan Contoh 2.2.6, 𝑅 merupakan relasi ekuivalensi pada himpunan 

bilangan bulat ℤ. Kelas ekuivalensi dari ℤ yang mengandung unsur 0 adalah  

 [0] = {𝑥 ∈ ℤ | 0 + 𝑥 merupakan bilangan genap} 

= {𝑥 ∈ ℤ | 𝑥 merupakan bilangan genap}. 

Dengan cara yang sama, diperoleh 

 [1] = {𝑥 ∈ ℤ | 1 + 𝑥 merupakan bilangan genap} 

= {𝑥 ∈ ℤ | 𝑥 merupakan bilangan ganjil}. 

Jika 𝑛 adalah bilangan genap, maka 

 [𝑛] = {𝑥 ∈ ℤ | 𝑛 + 𝑥 merupakan bilangan genap} 

= {𝑥 ∈ ℤ | 𝑥 merupakan bilangan genap}  

Jika 𝑛 ganjil, maka 

[𝑛] = {𝑥 ∈ ℤ | 𝑛 + 𝑥 merupakan bilangan ganjil} 

= {𝑥 ∈ ℤ | 𝑥 merupakan bilangan ganjil}. 

 

Setelah membahas tentang relasi, relasi ekuivalensi, dan kelas ekuivalensi, berikut 

ini merupakan definisi tentang pemetaan. 

 

Definisi 2.2.9 Suatu pemetaan (mapping) 𝜙 dari suatu himpunan 𝑆 ke himpunan 𝑇 

merupakan suatu aturan yang menghubungkan setiap unsur dari himpunan 𝑆 ke 

tepat satu unsur dari himpunan 𝑇. Jika 𝜙 adalah suatu pemetaan dari himpunan 𝑆 

ke himpunan 𝑇, maka pemetaan tersebut dinotasikan dengan 𝜙 ∶ 𝑆 → 𝑇      

(Suwilo dkk., 1997). 
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Himpunan 𝑆 disebut domain dari 𝜙 dan himpunan 𝑇 disebut kodomain dari 𝜙. Jika 

𝜙 menghubungkan 𝑠 ∈ 𝑆 ke 𝑡 ∈ 𝑇, maka 𝑡 dikatakan sebagai bayangan dari 𝑠 oleh 

pemetaan 𝜙 dan dinotasikan dengan 𝜙(𝑠) = 𝑡. Himpunan 𝜙(𝑆) = {𝜙(𝑠) | 𝑎 ∈ 𝑆} 

disebut sebagai jangkauan dari 𝜙. 

 

Setelah membahas tentang definisi dari pemetaan, berikut ini diberikan definisi 

tentang suatu cara untuk menggabungkan dua buah pemetaan atau lebih. 

 

Definisi 2.2.10 Jika diberikan  𝜙 ∶ 𝑆 → 𝑇 dan 𝜑 ∶ 𝑇 → 𝑈, maka komposisi 𝜙 ∘ 𝜑 

adalah pemetaan dari 𝑆 ke 𝑈 yang didefinisikan oleh 𝜙 ∘ 𝜑(𝑠) = 𝜑(𝜙(𝑠)) untuk 

setiap 𝑠 ∈ 𝑆 (Suwilo dkk., 1997). 

 

Berikut ini merupakan contoh dari pemetaan. 

 

Contoh 2.2.11 

Misalkan 𝜙 ∶ ℝ → ℝ dan 𝜑 ∶  ℝ → ℝ adalah pemetaan dari himpunan bilangan 

rill ℝ ke ℝ itu sendiri. Jika 𝜙(𝑦) = 2𝑦 + 4 dan 𝜑(𝑦) = 𝑦 + 1 untuk setiap 𝑦 ∈ ℝ, 

maka (𝜙 ∘ 𝜑)(𝑦) = 𝜑(𝜙(𝑦)) = 𝜑(2𝑦 + 4) = (2𝑦 + 4) + 1 = 2𝑦 + 5. 

 

Setelah membahas tentang definisi dari pemetaan, berikut ini diberikan definisi 

tentang sifat-sifat dari pemetaan. 
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Definisi 2.2.12 Berikut ini merupakan sifat-sifat dari pemetaan (mapping): 

1) Injektif (satu-satu) 

Suatu pemetaan 𝜙 ∶ 𝐴 → 𝐵 dikatakan jika dan hanya jika untuk setiap  

𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴, 𝜙(𝑎) = 𝜙(𝑏) selalu mengakibatkan 𝑎 = 𝑏. 

2) Surjektif (pada/onto) 

Suatu pemetaan 𝜙 ∶ 𝐴 → 𝐵 dikatakan pemetaan surjektif (pada) jika setiap 

unsur dari 𝐵 adalah bayangan dari paling sedikit satu unsur di 𝐴, atau 

untuk setiap 𝑏 ∈ 𝐵 terdapat paling sedikit satu 𝑎 ∈ 𝐴 sehingga 𝜙(𝑎) = 𝑏. 

3) Bijektif (satu-satu dan pada) 

Suatu pemetaan 𝜙 ∶ 𝐴 → 𝐵 dikatakan bijektif jika 𝜙 adalah satu-satu dan 

pada. 

(Suwilo dkk., 1997) 

 

Berikut ini merupakan contoh dari sifat-sifat pemetaan. 

 

Contoh 2.2.12 

Misalkan pemetaan 𝜙 ∶ ℝ → ℝ yang didefinisikan oleh 𝜙(𝑥) = 2𝑥. Jika    

𝜙(𝑥) = 𝜙(𝑦), maka 2𝑥 = 2𝑦 mengakibatkan 𝑥 = 𝑦. Jadi, 𝜙 ∶ ℝ → ℝ adalah 

pemetaan injektif (satu-satu). Selanjutnya, untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ, terdapat (
𝑥

2
) ∈ ℝ 

sehingga 𝜙 (
𝑥

2
) = 2 (

𝑥

2
) = 𝑥, jadi 𝜙 adalah pemetaan surjektif. 
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2.3 Grup 

 

 

 

Setelah membahas tentang himpunan dan relasi, berikut ini diberikan definisi 

tentang operasi biner yang akan digunakan dalam pembentukan struktur grup. 

 

Definisi 2.3.1 Jika 𝑆 merupakan suatu himpunan, maka operasi biner ∗ pada 𝑆 

adalah relasi yang menghubungkan setiap pasangan berurut (𝑠, 𝑡) dari unsur-unsur 

di 𝑆 ke tepat satu 𝑢 ∈ 𝑆 dan dinotasikan dengan 𝑢 = 𝑠 ∗ 𝑡 (Saracino, 2008). 

 

Berikut ini merupakan contoh dari operasi biner. 

 

Contoh 2.3.2 

Operasi perkalian × pada himpunan 𝑆 = {𝑠 ∈ ℤ ∶ 𝑠 habis dibagi 2} adalah operasi 

biner. Untuk setiap pasangan berurut (𝑠, 𝑡) diperoleh 𝑠 ∗ 𝑡 = 𝑠 × 𝑡 habis dibagi 2, 

jadi 𝑠 ∗ 𝑡 ∈ 𝑆. 

 

Setelah membahas tentang definisi dari operasi biner, berikut ini diberikan sifat-

sifat operasi biner. 

 

Definisi 2.3.3 Jika ∗ adalah operasi biner pada himpunan 𝑆, maka ∗ dikatakan 

komutatif jika dan hanya jika 𝑠 ∗ 𝑡 = 𝑡 ∗ 𝑠 untuk setiap 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑆. Sedangkan ∗ 

dikatakan asosiatif jika dan hanya jika (𝑠 ∗ 𝑡) ∗ 𝑢 = 𝑠 ∗ (𝑡 ∗ 𝑢) untuk setiap 

𝑠, 𝑡, 𝑢 ∈ 𝑆 (Saracino, 2008). 
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Berikut ini merupakan contoh dari sifat operasi biner. 

 

Contoh 2.3.4 

Misalkan 𝑎 ∗ 𝑏 = 2𝑎𝑏 di himpunan bilangan bulat ℤ bersifat komutatif, dan 

karena (𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐 = 2𝑎𝑏 ∗ 𝑐 = 4𝑎𝑏𝑐 dan 𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) = 𝑎 ∗ 2𝑏𝑐 = 4𝑎𝑏𝑐, 

sehingga ∗ juga bersifat asosiatif. 

 

Setelah membahas tentang operasi biner dan sifatnya, berikut ini diberikan 

definisi tentang Tabel Cayley. 

 

Definisi 2.3.5 Jika banyaknya unsur pada suatu himpunan 𝑆 adalah relatif kecil, 

maka dapat menuliskan operasi biner atas 𝑆 dalam suatu tabel yang disebut 

dengan Tabel Cayley. Struktur dari suatu Tabel Cayley dapat dilihat pada gambar 

berikut (Suwilo dkk., 1997). 

 

∗ Bagian utama 

horizontal 

 Bagian isi 

Gambar 2.1. Struktur Tabel Cayley 

 

Pada bagian utama dari tabel diletakkan semua unsur dari himpunan. Urutan unsur 

pada bagian utama horizontal hendaknya sama dengan urutan unsur pada bagian 

utama vertikal. Bagian isi terdiri dari hasil operasi biner dari dua unsur, seperti 

dilihatkan oleh gambar berikut. 

Operasi biner 

Bagian utama 

vertikal 
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∗ 
𝑦 

𝑥 𝑥 ∗ 𝑦 

Gambar 2.2. Bagian isi Tabel Cayley 

 

Perhatikan bahwa urutan pengoperasian dilakukan dengan cara unsur pertama 

berasal dari bagian utama vertikal dan unsur kedua berasal dari bagian utama 

horizontal. 

 

Berikut ini merupakan contoh dari Tabel Cayley. 

 

Contoh 2.3.6 

Misalkan ingin dituliskan semua hasil pengoperasian atas himpunan bilangan 

bulat modulo 4, 𝑍4 = {0, 1, 2, 3} dengan operasi penjumlahan modulo 4. 

Sebaiknya unsur-unsur dari 𝑍4 diurutkan seperti pada Tabel berikut. 

Tabel 2.3. Tabel Cayley penjumlahan modulo 4 

+ 0 1 2 3 

0 

 

1 

2 

3 
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Bila Tabel 2.3 dilengkapi, maka Tabel Cayley dari operasi ini dapat dituliskan 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2.4. Tabel Cayley penjumlahan modulo 4 

+ 0 1 2 3 

0 0 1 2 3 

1 1 2 3 0 

2 2 3 0 1 

3 3 0 1 2 

 

Setelah membahas tentang operasi biner dan Tabel Cayley, berikut ini diberikan 

definisi tentang grup. 

 

Definisi 2.3.7 Grup merupakan suatu himpunan dengan operasi biner ∗ yang 

memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Suatu himpunan tak kosong 𝐺 dengan 

operasi biner ∗ dikatakan grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut: 

1) operasi biner ∗ bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺 berlaku       

𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) = (𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐, 

2) terdapat unsur identitas relatif di 𝐺, yaitu elemen 𝑒 di 𝐺, sedemikian 

sehingga 𝑎 ∗ 𝑒 = 𝑎 dan 𝑒 ∗ 𝑎 = 𝑎 untuk setiap 𝑎 ∈ 𝐺, 

3) terdapat unsur kebalikan relatif atau invers, yaitu untuk setiap elemen 𝑎 di 

𝐺, terdapat elemen 𝑎−1 di 𝐺 sehingga 𝑎 ∗ 𝑎−1 = 𝑒 dan 𝑎−1 ∗ 𝑎 = 𝑒. 

Suatu grup 𝐺 dengan operasi biner ∗ dinotasikan dengan 〈𝐺,∗〉 (Pinter, 2010). 
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Berikut ini merupakan contoh dari grup. 

 

Contoh 2.3.8 

Pada 𝐺 didefinisikan suatu relasi ∗ dengan ketentuan untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺, dan  

𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑎 + 𝑏 + 6. Akan diperlihatkan bahwa 〈𝐺,∗〉 merupakan suatu grup. 

Penyelesaian: 

Pertama akan diperlihatkan bahwa suatu relasi ∗ merupakan suatu operasi biner 

pada 𝐺. Untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺 diperoleh 𝑎 + 𝑏 + 6 ∈ 𝐺, akibatnya 𝑎 ∗ 𝑏 ∈ 𝐺. 

Akibatnya suatu relasi ∗ merupakan operasi biner pada 𝐺. 

Sekarang akan dibuktikan apakah 〈𝐺,∗〉 memenuhi aksioma aksioma suatu grup 

pada Definisi 2.3.7. 

a) Untuk sebarang 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺, diperoleh: 

 

𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) = 𝑎 ∗ (𝑏 + 𝑐 + 6)  

= 𝑎 + (𝑏 + 𝑐 + 6) + 6  

= 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 12 , dan 

 

(𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐 = (𝑎 + 𝑏 + 6) ∗ 𝑐  

= (𝑎 + 𝑏 + 6) + 𝑐 + 6  

= 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 12. 

 

Oleh karena itu, untuk setiap 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺 berlaku 𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) = (𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐, 

yaitu ∗ bersifat asosiatif. 

 

b) Selanjutnya, terdapat suatu elemen identitas relatif pada 𝐺 yaitu −6 ∈ 𝐺, 

karena untuk sebarang 𝑎 ∈ 𝐺, 

𝑎 ∗ −6 = 𝑎 + (−6) + 6 = 𝑎, dan 

−6 ∗ 𝑎 = (−6) + 𝑎 + 6 = 𝑎. 
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c) Untuk setiap 𝑎 ∈ 𝐺 terdapat elemen invers dari 𝑎 ∈ 𝐺 yaitu −12 − 𝑎 ∈ 𝐺, 

karena 𝑎 ∗ (−12 − 𝑎) = 𝑎 + (−12 − 𝑎) + 6 = −6 dan (−12 − 𝑎) ∗ 𝑎 =

(−12 − 𝑎) + 𝑎 + 6 = −6, dengan −6  merupakan elemen identitas. 

 

Jadi, karena relasi ∗ adalah suatu operasi biner yang memenuhi aksioma-aksioma 

suatu grup pada Definisi 2.3.7, 〈𝐺,∗〉 merupakan suatu grup. 

 

Setelah membahas tentang operasi biner dan grup, berikut ini diberikan definisi 

tentang subgrup. 

 

Definisi 2.3.9 Misalkan 𝐺 merupakan suatu grup. Himpunan bagian 𝐻 dari 𝐺 

adalah subgrup dari 𝐺 jika dan hanya jika 𝐻 merupakan himpunan tak kosong, 𝐻 

tertutup terhadap operasi biner pada 𝐺 dan terdapat invers (yaitu 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻 berarti 

𝑥−1 ∈ 𝐻 dan 𝑥𝑦 ∈ 𝐻). Subgrup 𝐻 dari 𝐺 dinotasikan dengan 𝐻 ≤ 𝐺        

(Dummit & Foote, 2004). 

 

Berikut ini merupakan contoh dari subgrup. 

 

Contoh 2.3.10 

ℤ ≤ ℚ dan ℚ ≤ ℝ terhadap operasi penjumlahan. 

 

Setelah membahas tentang definisi subgrup, berikut ini diberikan teorema tentang 

subgrup. 
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Teorema 2.3.11 Misalkan 𝐻 merupakan suatu himpunan bagian tak kosong dari 

grup 𝐺. 𝐻 merupakan subgrup dari 𝐺 jika dan hanya jika terpenuhi kedua syarat 

berikut: 

1) untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐻, 𝑎𝑏 ∈ 𝐻 dan 

2) untuk setiap 𝑎 ∈ 𝐻, 𝑎−1 ∈ 𝐻. 

(Saracino, 2008) 

Bukti: 

Jika 𝐻 merupakan subgrup dari 𝐺, maka jelas syarat (1) terpenuhi begitu pula 

dengan syarat (2), jika 𝑎−1 merupakan invers dari 𝑎 di 𝐻, maka 𝑎𝑎−1 = 𝑒 di 𝐺, 

yang berarti 𝑎−1 sebenarnya adalah 𝑎−1 invers dari 𝑎 di 𝐺. Jadi 𝑎−1 ∈ 𝐻 untuk 

semua 𝑎 ∈ 𝐻, maka syarat (2) terpenuhi. 

 

Sebaliknya, misalkan himpunan bagian tak kosong 𝐻 tertutup terhadap operasi 

biner ∗ di 𝐺 dan terdapat elemen invers di 𝐻. Untuk menunjukkan bahwa 𝐻 

merupakan suatu grup terhadap operasi biner ∗ cukup memeriksa bahwa 𝑒 ∈ 𝐻 

dan terdapat sifat asosiatif di 𝐻. Karena 𝐻 ≠ ∅, misalkan 𝑥 ∈ 𝐻, kemudian 

dengan syarat (2) 𝑥−1 ∈ 𝐻, jadi dengan syarat (1) 𝑥𝑥−1 ∈ 𝐻. Karena 𝑥𝑥−1 = 𝑒, 

terbukti 𝑒 ∈ 𝐻. Selanjutnya, 𝐻 mewarisi sifat asosiatif dari 𝐺, yaitu: jika 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈

𝐻 maka 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺, jadi (𝑎𝑏)𝑐 = 𝑎(𝑏𝑐) asosiatif di 𝐺. 

 

Setelah membahas tentang definisi subgrup, berikut ini diberikan definisi 

homomorfisma grup. 
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Definisi 2.3.12 Diberikan grup 𝐺 dan 𝐹. Homomorfisma 𝜙 dari grup 𝐺 ke grup 𝐹 

adalah suatu pemetaan 𝜙 ∶ 𝐺 → 𝐹 sedemikian sehingga untuk setiap pasangan dua 

unsur 𝑔1, 𝑔2 ∈ 𝐺 berlaku 𝜙(𝑔1 ∗ 𝑔2) = 𝜙(𝑔1) ∗ 𝜙(𝑔2). Suatu homomorfisma 

yang surjektif disebut sebagai epimorfisma dan suatu homomorfisma 𝜙 yang 

injektif disebut sebagai monomorfisma (Suwilo dkk., 1997). 

 

Berikut ini merupakan contoh dari homomorfisma grup. 

 

Contoh 2.3.13 

Misalkan 𝐺, 𝐻 merupakan grup atas himpunan bilangan bulat terhadap operasi 

penjumlahan. Untuk bilangan bulat 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺, didefinisikan pemetaan 𝜙 ∶ 𝐺 → 𝐻 

dengan 𝜙(𝑎) = 2𝑎. Akan ditunjukkan bahwa 𝜙 merupakan homomorfisma. 

 

Penyelesaian: 

Diberikan sebarang 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺. 𝜙(𝑎 + 𝑏) = 2(𝑎 + 𝑏) = 2𝑎 + 2𝑏 = 𝜙(𝑎) + 𝜙(𝑏).  

Jadi, untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺 diperoleh 𝜙(𝑎 + 𝑏) = 𝜙(𝑎) + 𝜙(𝑏). Oleh karena itu, 

terbukti 𝜙 merupakan homomorfisma dari 𝐺 ke 𝐻. 

 

Setelah membahas tentang definisi homomorfisma, berikut ini diberikan definisi 

tentang kernel dan image (bayangan) dari homomorfisma. 

 

Definisi 2.3.14 Jika 𝐺, 𝐻 adalah suatu grup, 𝜃 ∶ 𝐺 → 𝐻 adalah suatu 

homomorfisma grup, maka himpunan {𝑥 ∈ 𝐺 | 𝜃(𝑥) = 𝑒𝐻} disebut kernel, 

dilambangkan dengan Ker(𝜃) (Green, 1988). 
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Berikut ini merupakan contoh dari Ker(𝜃). 

 

Contoh 2.3.15 

Diberikan homomorfisma grup 𝜃 ∶ 𝐺 → 𝐻 dengan definisi 𝜃(𝑥) = 5𝑥, ∀𝑥 ∈ 𝐺, 

kemudian elemen identitas dari 𝐻, yaitu 𝑒′ adalah 0, sehingga kernel dari 𝜃 

adalah 

Ker(𝜃). = {𝑥 ∈ 𝐺 | 𝜃(𝑥) = 𝑒′}  

  = {𝑥 ∈ 𝐺 | 5𝑥 = 0}  

  = {0}  

Jadi, kernel dari 𝜃 adalah {0}. 

 

Setelah membahas tentang definisi kernel, berikut ini diberikan definisi tentang 

image (bayangan) dari homomorfisma. 

 

Definisi 2.3.16 Jika 𝐺, 𝐻 adalah suatu grup, 𝜃 ∶ 𝐺 → 𝐻 adalah suatu 

homomorfisma grup, maka himpunan semua anggota dari 𝐻 yang mempunyai 

kawan di 𝐺 disebut peta atau bayangan (image) dari 𝐺 oleh 𝜃, dinotasikan dengan 

Im(𝜃), yaitu Im(𝜃) = {𝑦 ∈ 𝐻 | 𝑦 = 𝜃(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐺} = {𝜃(𝑥) | 𝑥 ∈ 𝐺} (Green, 1988). 

 

Berikut ini merupakan contoh image (bayangan) dari suatu homomorfisma. 

 

Contoh 2.3.17 

Diberikan homomorfisma grup 𝜃 ∶ ℤ → ℤ4 dengan definisi 𝜃(𝑥) = 𝑥 mod 4. Oleh 

karena itu, bayangan dari 𝜃 adalah 
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Im(𝜃) = {𝑦 ∈ 𝐻 | 𝑦 = 𝜃(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐺}  

= {𝜃(𝑥) |𝑥 ∈ 𝐺}  

= {𝑥 mod 4 | 𝑥 ∈ 𝐺}  

= {0,1,2,3}  

= ℤ4. 

Jadi, bayangan dari 𝜃 adalah ℤ4. 

 

 

 

2.4 Ruang Aproksimasi 

 

 

 

Setelah membahas tentang relasi, berikut merupakan definisi tentang ruang 

aproksimasi. 

Definisi 2.4.1 Misalkan 𝑈 adalah himpunan semesta (universe), dan misalkan 𝑅 

adalah relasi ekuivalensi pada 𝑈. Pasangan 𝐴 = (𝑈, 𝑅) dinamakan ruang 

aproksimasi (Pawlak, 1982). 

 

Pada ruang aproksimasi (𝑈, 𝑅), akan dinotasikan suatu kelas ekuivalensi dari 𝑅 

yang berisi objek 𝑥 dengan [𝑥]𝑅. 

 

Berikut ini adalah contoh dari ruang aproksimasi. 

 

Contoh 2.4.2 

Berdasarkan Contoh 2.2.6, pasangan (ℤ, 𝑅) merupakan ruang aproksimasi dengan 

𝑅 adalah suatu relasi ekuivalensi atas himpunan bilangan bulat ℤ. 
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2.5 Aproksimasi Atas dan Aproksimasi Bawah 

 

 

 

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai aproksimasi, akan dibahas terlebih dahulu 

mengenai aproksimasi atas dan aproksimasi bawah. Berikut ini merupakan 

definisi tentang aproksimasi atas. 

 

Definisi 2.5.1 Misalkan 𝑋 adalah himpunan bagian tertentu dari 𝑈. Suatu 

aproksimasi atas (upper approximation) yang dinotasikan dengan 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑋) 

merupakan penggabungan dari semua kelas ekuivalensi yang memiliki irisan 

(intersection) tidak kosong dengan himpunan. 

𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑋) = {𝑥 ∈ 𝑈|[𝑥]𝑅 ∩ 𝑋 ≠ ∅}   (2.1) 

(Pawlak, 1982) 

Setelah membahas tentang aproksimasi atas, berikut ini merupakan definisi 

tentang aproksimasi bawah. 

 

Definisi 2.5.2 Misalkan 𝑋 adalah himpunan bagian tertentu dari 𝑈. Suatu 

aproksimasi bawah (lower approximation) yang dinotasikan dengan 𝐴𝑝𝑟(𝑋) 

merupakan penggabungan dari semua kelas ekuivalensi yang seluruhnya termasuk 

dalam 𝑋. 

𝐴𝑝𝑟(𝑋) = {𝑥 ∈ 𝑈|[𝑥]𝑅 ⊆ 𝑋}    (2.2) 

(Pawlak, 1982) 
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Berikut ini adalah contoh dari aproksimasi atas dan aproksimasi bawah. 

 

Contoh 2.5.3 

Misalkan (𝑈, 𝑅) merupakan ruang aproksimasi, dengan 𝑈 = {𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … , 𝑦10} 

dan relasi ekuivalensi 𝑅 dengan kelas ekuivalensi sebagai berikut: 

𝐸1 = {𝑦1, 𝑦2}, 

𝐸2 = {𝑦3, 𝑦7, 𝑦10}, 

𝐸3 = {𝑦4}, 

𝐸4 = {𝑦5}, 

𝐸5 = {𝑦6}, 

𝐸6 = {𝑦8}, 

𝐸7 = {𝑦9}. 

Jika dipilih 𝑌 = {𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4}, maka 𝐴𝑝𝑟(𝑌) = {𝑦1, 𝑦2, 𝑦4}, 

𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌) = {𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4, 𝑦7, 𝑦10}. 

 

 

 

2.6 Himpunan Kesat 

 

 

 

Teori himpunan kesat (rough set) yang pertama kali dikenalkan oleh Z. Pawlak 

(1982) merupakan metodologi yang berfokus pada klasifikasi dan analisis 

ketidakpastian (uncertainty), ketidakjelasan (obscurity) atau informasi dan 

pengetahuan tidak lengkap. Konsep dasar dari teori himpunan kesat adalah 

aproksimasi atas (upper approximation) dan aproksimasi bawah (lower 

approximation). 

 

Sebelum membahas lebih lanjut, berikut ini merupakan definisi tentang himpunan 

kesat. 
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Definisi 2.6.1 Misalkan 𝑅 adalah relasi ekuivalensi atas himpunan semesta 𝑈, 

pasangan (𝑈, 𝑅) adalah ruang aproksimasi. Jika 𝐴𝑝𝑟(𝑋) − 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑋) ≠ ∅, maka 𝑋 

dikatakan himpunan kesat (rough set) (Pawlak, 1982). 

 

Berikut ini adalah contoh dari himpunan kesat. 

 

Contoh 2.6.2 

Berdasarkan Contoh 2.5.3, karena 𝐴𝑝𝑟(𝑋) ≠ 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑋). Oleh karena itu, 𝑋 

merupakan himpunan kesat. 

 

 

 

2.7 Grup Kesat 

 

 

 

Setelah membahas tentang himpunan kesat, berikut ini merupakan definisi tentang 

grup kesat. 

 

Definisi 2.7.1 Misalkan (𝑈, 𝑅) merupakan ruang aproksimasi dengan operasi 

biner ∗ pada 𝑈. Himpunan bagian 𝐺 dengan 𝐺 ≠ ∅  dari 𝑈 disebut grup kesat jika 

𝐴𝑝𝑟(𝐺) = (𝐴𝑝𝑟(𝐺), 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺)) memenuhi kondisi: 

1) untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺, 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ (𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺)), 

2) untuk setiap 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐺, (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑧 = 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) terpenuhi di (𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺)), 

3) terdapat elemen 𝑒 di (𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺)) seperti 𝑥 ∗ 𝑒 = 𝑒 ∗ 𝑥 = 𝑥, ∀ 𝑥 ∈ 𝐺.  

Elemen 𝑒 disebut sebagai elemen identitas kesat, 

4) untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐺, terdapat 𝑦 ∈ 𝐺 seperti 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑦 ∗ 𝑥 = 𝑒. Elemen 𝑦 

disebut sebagai elemen invers kesat. 

(Biswas & Nanda, 1994) 



27 

 

 

2.8 Subgrup Kesat 

 

 

 

Setelah membahas tentang definisi grup kesat, berikut ini merupakan definisi 

tentang subgrup kesat. 

 

Definisi 2.8.1 Misalkan 𝐻 merupakan himpunan bagian tak kosong dari grup 

kesat 𝐺. Jika 𝐻 merupakan grup kesat dengan operasi biner ∗ di 𝐺, maka 𝐻 adalah 

subgrup kesat (rough subgroup) dan dinotasikan dengan 𝐴𝑝𝑟(𝐻) ≤ 𝐴𝑝𝑟(𝐺) 

(Biswas & Nanda, 1994). 

 

Setelah membahas tentang definisi subgrup kesat, berikut ini diberikan teorema 

dari subgrup kesat. 

 

Teorema 2.8.2 Kondisi yang diperlukan dan cukup untuk himpunan bagian 𝐻 

dari grup kesat 𝐺 menjadi subgrup kesat adalah sebagai berikut: 

1) untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻, berlaku 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐻), 

2) untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻, berlaku 𝑥−1 ∈ 𝐻. 

(Miao dkk., 2005) 

 

Bukti: 

Kondisi (1) diperoleh untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻, berlaku 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐻), dari kondisi 

(2) diperoleh untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻, berlaku 𝑥−1 ∈ 𝐻, dari kondisi (1) dan kondisi 

(2) diperoleh untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻, berlaku 𝑥 ∗ 𝑥−1 = 𝑒 ∈ 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐻). Karena sifat 

asosiatif berlaku di 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺), berlaku pula di 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐻). 
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2.9 Homomorfisma Himpunan Kesat 

 

 

 

Setelah membahas tentang definisi grup kesat dan subgrup kesat, berikut ini 

merupakan definisi tentang homomorfisma himpunan kesat. 

 

Definisi 2.9.1 Misalkan (𝑈1, 𝑅1) dan (𝑈2, 𝑅2)  adalah  dua  ruang aproksimasi 

dengan operasi biner ∗ pada 𝑈1 dan operasi biner ∙ pada 𝑈2. Misalkan 𝐺 ⊆ 𝑈1 dan 

𝐻 ⊆ 𝑈2 adalah dua grup kesat. Jika terdapat pemetaan 𝜙 ∶  𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺) → 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐻), 

dengan 𝜙(𝑥 ∗ 𝑦) = 𝜙(𝑥) ∙ 𝜙(𝑦) sedemikian sehingga untuk setiap                

𝑥, 𝑦 ∈  𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺), maka 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺) dan 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐻) dikatakan homomorfisma himpunan 

kesat (Miao dkk., 2005). 

 

Setelah membahas tentang definisi homomorfisma himpunan kesat, berikut ini 

merupakan definisi tentang kernel homomorfisma kesat. 

 

Definisi 2.9.2 Misalkan 𝐺1 ⊂ 𝑈1, 𝐺2 ⊂ 𝑈2 adalah grup kesat yang merupakan 

homomorfisma kesat. Misalkan 𝑒 dan 𝑒̅ adalah elemen identitas kesat dari 

masing-masing 𝐺1 dan 𝐺2. Himpunan {𝑥 | 𝜙(𝑥) = 𝑒̅, 𝑥 ∈ 𝐺1} disebut kernel 

homomorfisma kesat (Miao dkk., 2005). 
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2.10 Isomorfisma Kesat 

 

 

 

Setelah membahas tentang definisi homomorfisma himpunan kesat, berikut ini 

merupakan definisi tentang isomorfisma kesat atas. 

 

Definisi 2.10.1 Misalkan (𝑈, 𝑅), (𝑈′, 𝑅′) merupakan dua ruang aproksimasi, dan 

𝑈, 𝑈′ merupakan grup terhadap operasi biner ∗,∗̅. Misalkan 𝑋 ⊆ 𝑈, 𝑌 ⊆ 𝑈′ 

sedemikian sehingga 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑋), 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑋′) adalah subgrup dari 𝑈, 𝑈′. Jika 

𝑓: 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑋) → 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑋′) merupakan isomorfisma, maka 𝑓: 𝑋 → 𝑋′ merupakan 

isomorfisma kesat atas (upper rough isomorphism) (Jesmalar, 2017). 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 

bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Lampung. 

 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur secara sistematis 

yang diperoleh dari jurnal atau artikel dan buku-buku untuk mendukung penulisan 

penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan di dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 3.1. Diagram metode penelitian 

 

Langkah 1 

Menyelidiki sifat-sifat 

homomorfisma grup kesat. 

Langkah 2 

Konstruksi grup kesat pada 

himpunan berhingga. 

Langkah 3 

Konstruksi homomorfisma 

grup kesat menggunakan 

himpunan berhingga. 

Himpunan kesat 

(Pawlak, 1982) 

Grup kesat dan subgrup kesat 

(Biswas dan Nanda, 1994) 

Grup kesat, subgrup kesat, dan 

propertinya 

(Miao dkk., 2005) 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

 

Pasangan himpunan kesat 𝑌 dengan suatu operasi biner dikatakan grup kesat jika 

dan hanya jika bersifat asosiatif di 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌), tertutup terhadap 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌), memiliki 

elemen identitas di 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌), dan memiliki invers di 𝑌. Kernel dari pemetaan      

𝜙 ∶  𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌) → 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺) merupakan subgrup normal kesat dari 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌), sedangkan 

bayangan (image) dari pemetaan 𝜙 ∶  𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝑌) → 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺) merupakan subgrup 

kesat dari 𝐴𝑝𝑟̅̅ ̅̅ ̅(𝐺). Selanjutnya homomorfisma 𝜙 bersifat injektif 

(monomorfisma) jika dan hanya jika Ker(𝜙) = {0}. 

 

 

 

5.2 Saran 

 

 

 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis telah mengkonstruksi homomorfisma 

grup kesat menggunakan himpunan bilangan bulat, masih banyak himpunan 

universal lain yang bisa digunakan dalam penelitian berikutnya. Oleh karena itu, 

disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan himpunan universal 

yang lain, dapat pula menerapkan himpunan kesat pada struktur aljabar lain dan 

dapat mengkaji sifat-sifat yang lainnya. 
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