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KONSEP DASAR RING  BERNORMA 
Oleh : Burhanudin Arif Nurnugroho (05610001) 

 
ABSTRAKSI  

 Ring merupakan salah satu konsep dasar dalam ranah aljabar abstrak. Ring 
terbangun oleh sebuah himpunan tak kosong yang dilengkapi dua operasi biner 
dan memenuhi aksioma ring.  
 Berdasar konsep tersebut, dalam skripsi ini penulis mencoba meneliti 
pengkhususan dari konsep ring. Pengkhususan ini terletak pada ruang lingkup 
ring yang akan dibahas. Jika biasanya sebuah ring  hanya terbangun dalam suatu 
himpunan, maka dalam penelitian ini akan dikhususkan pada konsep ring dalam 
ruang lingkup ruang  bernorma. 
 Lebih lanjut, akan dteliti juga  bahwa sebuah ring  bernorma merupakan 
sebuah ring topologi. Oleh karenanya dalam skripsi ini sebelum masuk pada 
pembahasan inti,  disinggung terlebih dahulu tentang ruang topologi, ruang 
metrik, ruang bernorma, konsep topologi pada ruang bernorma dan lain 
sebagainya.  
 Dilihat dari sifat kelengkapanya sebuah ruang bernorma dapat menjadi 
ruang Banach. Jika sifat kelengkapan ini berlaku pada ruang bernorma yang 
membangun ring bernorma maka ring ini menjadi ring  Banach. 
 
 
Keywords :  ring, ruang bernorma, ruang Banach, representasi , ring bernorma  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika menurut pandangan seorang filosof dan matematikawan 

August Comte bukanlah ilmu. Matematika adalah suatu alat berfikir logik, 

sehingga matematika dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena. 

Walaupun demikian dalam praktik, fenomena memang lebih kompleks 

(Noeng Muhajir, 2001:70). 

Tak jauh beda dengan sains, matematika dapat dibagi dalam berbagai 

rumpun, misalnya rumpun aljabar, analisis, terapan, komputer dan statistik. 

Lebih lanjut, rumpun aljabar terbagi lagi dalam berbagai bidang antara lain 

aljabar abstrak, aljabar linear, aljabar geometri dan lain sebagainya. Demikian 

juga rumpun analisis masih terbagi dalam berbagai bidang misal analisis real, 

analisis kompleks dan analisis fungsional. Analisis merupakan salah satu 

cabang matematika yang terus menerus mengalami perkembangan yaitu dari 

analisis klasik dan berkembang menjadi analisis modern. Analisis klasik 

berbicara tentang sistem bilangan, kekonvergenan suatu barisan maupun deret, 

kekontinuan, pendiferensialan serta pengintegralan. Sedangkan analisis 

modern berbicara tentang konsep yang besifat abstrak, yang bekerja pada 

konsep ruang. Salah satu yang dibahas dalam analisis modern adalah analisis 

fungsional yaitu merupakan suatu studi tentang struktur aljabar- topologi (Fitri 

Hidayati, 2002:1).  
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Namun apakah tiap-tiap rumpun matematika berdiri sendiri? Ternyata 

tidak. Misal saat membahas bidang analisis real tentu akan dimulai dengan 

konsep bahwa sistem bilangan real adalah sebuah lapangan (field). Padahal 

diketahui bahwa field dibahas dalam aljabar abstrak. Salah satu cabang 

matematika yang menggabungkan dua konsep dalam matematika adalah 

analisis fungsional. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa salah satu 

yang dipelajari dalam analisis fungsional adalah mempelajari  struktur aljabar-

topologi. Demikian halnya dengan konsep ring yang dipelajari dalam aljabar 

abstrak, serta konsep ruang bernorma dalam aljabar linear. Jika kedua konsep 

ini digabung maka akan mempelajari konsep-konsep analisis fungsional.  

Penggabungan konsep ring dan ruang bernorma akan menjadi konsep 

ring bernorma. Teori ring bernorma merupakan pengembangan dari analisis 

fungsional. Walaupun merupakan sesuatu yang baru tetapi teori ring bernorma 

mempunyai aplikasi numeris di berbagai cabang matematika, misalkan 

applikasi teori ring bernorma komutatif  pada teori grup komutaif bikompak 

lokal ( locally bicompact commutative groups).  

Ring dalam pemahaman dasar adalah suatu himpunan tak kosong yang 

dilengkapi dengan dua operasi biner dan memenuhi beberapa aksioma. 

Operasi biner yang dimaksud dalam ring  ini adalah operasi penjumlahan dan 

operasi pergandaan. Ruang lingkup dari ring  di sini masih berkutat pada suatu 

himpunan.  

Namun teori ring bernorma, seperti telah dijelaskan di atas merupakan 

suatu penggabungan dari konsep dasar ring  dengan konsep ruang bernorma.  
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Hal ini mengakibatkan pembahasan ring bernorma tidak hanya akan berkutat 

pada ruang lingkup himpunan namun dikhususkan dalam ruang vektor, di 

mana ruang vektor dalam pembahasan skripsi ini akan dikhususkan lagi pada 

ruang bernorma.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan studi literatur 

mengenai konsep dasar ring bernorma. Diharapakan dari penelitian ini, dapat 

memberikan gambaran tentang konsep ring bernorma. 

.  

1.2 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat penting, untuk 

menghindari kesimpang-siuran terhadap objek dari suatu penelitian. 

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep 

ring bernorma itu. 

Konsep dari teori ring bernorma masih mencakup ruang lingkup yang 

sangat luas. Karena bahasan dalam teori ring bernorma dapat meliputi ring 

simetris, ring bernorma yang komutatif, representasi ring simetris dan lain 

sebagainya, dimana setiap bahasan tersebut masih memiliki berbagai 

subbahasan yang sangat menarik untuk dikaji, namun dalam penelitian ring 

bernorma ini hanya akan difokuskan pada konsep dasar tentang ring bernorma 

serta sifat-sifatnya. Serta dibahas pula bahwa ring  bernorma juga merupakan  

ring topologi. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraiakan 

diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Konsep-konsep apakah yang membangun ring  bernorma? 

2. Bagaimanakah konsep dari  ring bernorma? 

3. Bagimanakah konsep homomorfisma kontinu dari ring bernorma? 

4. Bagaimanakah konsep  representasi reguler dari ring bernorma? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji tentang konsep-konsep yang membangun ring  bernorma. 

2. Mengkaji tentang  konsep  ring bernorma. 

3. Mengkaji tentang konsep homomorfisma kontinu ring bernorma. 

4. Mengkaji representasi reguler dari ring bernorma. 

Secara umum tujuan penulis ingin mengkaji tentang konsep ring 

bernorma serta mengetahui dan memahami mengenai teorema-teorema, sifat-

sifat yang berkaitan dengan ring bernorma. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan serta gambaran tentang ring bernorma. 
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2. Memberikan salah satu gambaran bahwa ternyata pengembangan konsep 

aljabar abstrak khususnya tentang ring masih sangat luas. 

3. Memberi motivasi kepada para peneliti untuk lebih banyak 

mengembangkan konsep konsep teori ring bernorma. 

 

1.6 Tinjauan  Pustaka  

Tinjauan pustaka dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebuah skripsi 

tentang ” Ruang Vektor Topologi” oleh Fitri Hidayani mahasiswa UGM yang 

membahas tentang konsep-konsep yang ada pada ruang vektor topologi. 

Pembahasan skripsi tersebut memberi gambaran tentang konsep ruang vektor 

topologi.  

Tinjauan pustaka yang kedua adalah skripsi tentang “Grup Topologi” 

oleh Ratna Widi Utami yang juga merupakan mahasiswa UGM. Skripsi ini 

membahas tentang konsep-konsep dari grup topologi. Telah diketahui bahwa 

ring adalah suatu pengembangan dari konsep grup. Tinjauan pustaka ini lebih 

bersifat  memberi motivasi penulis untuk melakukan studi literatur ke tingkat 

selanjutnya yaitu ring bernorma yang juga merupakan suatu  ring topologi. 

 Tinjauan pustaka yang pertama, seperti yang telah dijelaskan 

membahas tentang konsep-konsep ruang vektor topologi. Sementara dalam 

skripsi ini konsep ruang vektor topologi digunakan sebagai dasar untuk 

mengkaji konsep dari ring topologi. Konsep ini kemudian akan digunakan 

sebagai dasar mempelajari bahwa ring bernorma juga merupakan ring 

topologi, dimana konsep  ini belum dibahas dalam tinjauan pustaka tersebut.  



Bab VI 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian serta studi literatur yang dilakukan peneliti 

tentang konsep-konsep dasar ring  bernorma, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Ring bernorma dibangun oleh sebuah ruang bernorma yang dilengkapi 

dengan operasi pergandaan dan memenuhi beberapa aksioma ring  

bernorma.  

2. Sebuah ruang bernorma juga merupakan sebuah ruang metriks. 

Akibatnya seluruh sifat dalam ruang metriks berlaku dalam ruang 

bernorma. Lebih lanjut, karena ruang metriks merupakan ruang topologi 

maka ruang bernormapun juga merupakan ruang topologi. Berdasar hal 

ini dapat dikembangkan bahwa sebuah ring bernorma juga merupakan 

ring topologi. 

3.  Berdasar sifat kelengkapan pada ruang bernorma, sebuah ring bernorma 

dapat dikembangkan menjadi sebuah ring baru dengan nama ring 

Banach. Yaitu jika dalam sebuah ring bernorma, ruang bernorma yang 

membangun adalah ruang bernorma yang lengkap (ruang Banach) maka 

ring tersebut dinamakan ring Banach. 

4. Suatu pemetaan/operator yang mengawankan suatu ring bernorma R 

menuju suatu ring  yang elemen-elemennya adalah  operator-operaor 
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linear dari R ke R disebut sebuah representasi reguler dari R. 

Representasi reguler dapat dibedakan menjadi dua yaitu kanan dan kiri  

1.2 Saran-saran  

Penelitian ini, diharapkan menjadi sebuah langkah awal dalam 

mengkaji konsep-konsep lanjut dari ring  bernorma. Berdasar pada proses 

penelitian ini, saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah: 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang konsep-konsep dasar saja yang 

harus ada pada sebuah ring  bernorma. Pembahasan ring dapat 

dikembangkan lagi misalnya pembahasan tentang  ring bernorma simertri 

serta sifat-sifatnya.  

2. Selain itu, dapat dikembangkan pula tentang konsep dari spectra dalam 

ring Banach.  

Demikian saran-saran yang dapat disamapaikan oleh peneliti. Semoga 

dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk mengembangkan konsep-

konsep lanjutan dari ring  bernorma pada khususnya, serta konsep-konsep 

aljabar pada umumnya.  
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