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ARTI LAMBANG DAN SIMBOL
⊂

= Himpunan bagian

≅

= Homeomorfik

= Gabungan (Union)
= irisan (Intersection)
= Anggota / Elemen dari suatu himpunan
= Bukan anggota dari suatu himpunan
⇒

= Maka (Implikasi)

⇔

= Bila dan hanya bila (Biimplikasi)

xRy

= x berelasi dengan y

xR/ y

= x tidak berelasi dengan y

I

= Himpunan berindeks

U Aα

= Gabungan dari semua himpunan berindeks

I Aα

= Irisan dari himpunan berindeks

φ

= Himpunan kosong

τ

= Suatu topologi pada himpunan

( X ,τ )

= Ruang topologi

α ∈I

α ∈I

P ( X ) = Himpunan kuasa dari X

β

= Suatu basis dalam topologi

N ( x ) = Persekitaran dari x
f

−1

(Y ) = Invers dari f (Y )

A ⊆ B = Himpunan A himpunan bagian atau sama dengan himpunan B

EKUIVALENSI TOPOLOGI PADA RUANG TOPOLOGI
Oleh : Dewi Fatimah (05610002)
ABSTRAKSI
Penelitian ini membahas tentang ruang topologi, meliputi pengertian, sifatsifat topologi, basis, subbasis, ruang bagian topologi, closure, interior, eksterior,
titik limit, himpunan tertutup, persekitaran, ruang Hausdorfft, fungsi kontinu dan
homeomorfisma pada ruang topologi.
Ruang topologi adalah sebuah himpunan yang mempunyai suatu topologi.
Topologi dari himpunan X adalah koleksi yang berisi himpunan - himpunan
bagian dari X yang gabungan dan irisan dari setiap anggotanya termasuk dalam
koleksi ini, topologi X juga harus memuat himpunan kosong dan X sendiri.
Tujuan penelitian ini antara lain (1) mengkaji konsep ruang topologi dan
(2) mengkaji tentang ruang topologi yang saling ekuivalen.
Metode yang digunakan adalah penelitian studi literature dimana
penelitian akan mempelajari beberapa sumber tertulis tentang ekuivalensi topologi
pada ruang topologi.
Salah satu masalah dasar dalam topologi adalah menentukan apakah dua
ruang topologi saling ekuivalen atau tidak. Dua ruang topologi X dan Y disebut
homeomorphik atau topologi ekuivalen bila terdapat fungsi bijektif f : X → Y
sedemikian hingga f dan f −1 merupakan fungsi kontinu dan kemudian disebut
homeomorfisma.
Homeomorfisma adalah suatu fungsi bijektif (1-1, dan onto) pada ruang
topologi dan invers dari kedua fungsi tersebut adalah kontinu. Jika f : X → Y
adalah sebuah homeomorfisma maka kita akan mengatakan bahwa X adalah
homeomorfik ke Y didefinisikan X ≅ Y . Homeomorfisma merupakan hubungan
yang ekuivalen pada ruang topologi.
Kata kunci : Ekuivalensi Topologi, Homeomorfisma.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sistem bilangan real merupakan salah satu pokok bahasan dalam
metematika yang berkembang pesat. Pada sistem bilangan real terdapat
bermacam-macam operasi aljabar (seperti perkalian, penjumlahan), urutan

(<, >, ≤, ≥ ) ,

fungsi jarak dan sifat-sifat lainnya. Sisi lain dari perkembangan

sistem bilangan real adalah tercetusnya generalisasi dalam banyak pokok
bahasan. Notasi-notasi topologi dan lain-lain dikembangkan dari sejumlah
sifat yang terdapat dalam bilangan real. Keberadaan fungsi jarak pada sistem
bilangan real telah mendorong terbentuknya teori ruang metrik. Demikian pula
generalisasi sejumlah sifat interval tertutup pada sistem bilangan real telah
membangun terbentuknya ruang topologi. Dalam ruang topologi akan dibahas
pengertian dan sifat-sifat ruang topologi, fungsi kontinu dan homeomorfisma
yang identik dengan isomorfisma yang ditemukan pada pembahasan aljabar
abstrak seperti grup dan ring.
Ruang topologi adalah sebuah himpunan yang mempunyai suatu topologi.
Topologi dari himpunan X adalah koleksi yang berisi himpunan - himpunan
bagian dari X yang gabungan dan irisan dari setiap anggotanya termasuk
dalam koleksi ini, topologi X juga harus memuat himpunan kosong dan X
sendiri. Salah satu hal yang menjadi masalah dasar dalam topologi adalah
menentukan apakah dua ruang ekuivalen secara topologi atau tidak. Dua ruang
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yang ekuivalen secara topologi akan memiliki kesamaan dalam semua sifat
topologi sehingga jika diketahui terdapat suatu sifat topologi yang berlaku
pada sebuah ruang topologi, sifat tersebut juga berlaku pada ruang lain yang
ekuivalen secara topologi.

B. BATASAN MASALAH
Pada suatu penelitian sangat penting diadakan pembatasan masalah untuk
menghindari kesimpang-siuran terhadap obyek dari penelitian. Permasalahan
yang terdapat dalam penelitian ini adalah ruang topologi yang akan dibatasi
pada ekuivalensi topologi. Sebelum kita mempelajari ekuivalensi topologi kita
harus mengetahui dulu apa itu ruang topologi yang terbentuk oleh ruang
metrik dan juga landasan-landasan teori yang menuju kearah ekuivalensi
topologi, dan sebagai kesimpulan dari skripsi ini kita akan mencari apa saja
syarat untuk menjadikan dua ruang topologi dikatakan saling ekuivalen.

C. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang dan batasan masalah dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
a) Apakah yang dimaksud ruang topologi.
b) Apa saja syarat untuk menjadikan dua ruang topologi dikatakan saling
ekuivalen (ekuivalensi topologi).
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D. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah :
a) Mengkaji konsep ruang topologi.
b) Mengkaji tentang ruang topologi yang saling ekuivalen.

E. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai
berikut :
a) Memberikan pengetahuan tentang gambaran ekuivalensi topologi.
b) Memberikan pengetahuan tentang gambaran ruang topologi, ruang metrik
serta materi-materi dasar sebagai landasan teori tentang ekuivalensi
topologi pada ruang topologi.
c) Memberikan motivasi kepada para peneliti untuk lebih banyak
mengembangkan tentang ekuivalensi topologi pada ruang topologi dan
juga teorema-teorema yang berkaitan dengan ruang topologi khususnya
dan umumnya pada bidang matematika analisis.

F. TINJAUAN PUSTAKA
Pertama-tama dalam tulisan ini akan diperkenalkan pengertian-pengertian
dasar yang menjadi dasar dalam pembahasan inti tulisan ini, untuk hal tersebut
penulis berpegang pada skripsi dari Rifki Ismail yang berjudul Sifat-sifat

Ruang Topologi Terhubung mahasiswa F MIPA UGM tahun 2004, skripsi ini
membahas ruang topologi yang saling terhubung dan yang kedua skripsi dari
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Muhammad Tari yang berjudul Beberapa Sifat Ruang Topologi mahasiswa F
MIPA UGM tahun 1998. Pada skripsi ini saya akan membahas secara
mendetail ekuivalensi topologi sifat – sifat serta contoh – contohnya.

G. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi literatur dimana
peneliti akan mempelajari beberapa sumber tertulis tentang ekuivalensi
topologi pada ruang topologi. Sifat penelitian dalam studi literatur ini adalah
kuantitatif. Sifat studi literatur dalam matematika adalah melakukan klarifikasi
dari semua teori yang ada baik definisi maupun teorema.
Dalam skripsi ini peneliti akan membahas yang pertama dasar teori yang
mendasari terbentuknya ruang topologi yaitu teori himpunan, relasi, fungsi
dan juga sedikit tentang ruang metrik, yang kedua yaitu pengertian ruang
topologi beserta sifat-sifatnya, dibahas tentang ekuivalensi topologi,
bagaimana ekuivalensi topologi itu fungsi kontinu dan teorema-teorema yang
ada di dalamnya, yang terakhir akan dibahas apa saja syarat untuk menjadikan
dua ruang topologi menjadi saling ekuivalen.
Setelah penulis melakukan penelitian dari berbagai literatur kemudian
penulis mempresentasikannya kepada para dosen pembimbing tugas akhir.
Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan pemahaman yang benar tentang
apa yang dipelajari dan mendapatkan tambahan informasi serta saran dari para
dosen pembimbing tugas akhir agar lebih mudah dalam melakukan penelitian.
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber
tertulis. Sumber-sumber ini dapat berupa buku-buku dan hasil penelitian yang
dapat mendukung penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN
Hasil penelitian studi literatur ini akan dibagi dalam lima bab sebagai
berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, Bab ini akan menjadi dasar bagi pembahasan
pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang yang berisi
tentang alasan penelitian ini dilakukan, batasan masalah yang berisi tentang
ruang lingkup persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini. Rumusan
masalah berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas di dalam penelitian
ini. Tujuan penelitian berisi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh penulis,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka berisi tentang beberapa sumber yang
mendukung penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, Pada bab ini akan dibahas tentang landasan
teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan. Landasan
teori yang digunakan antara lain tentang konsep himpunan, relasi, fungsi dan
ruang metrik.

BAB III RUANG TOPOLOGI, Bab ini mempelajari tentang pengertian
ruang topologi, himpunan tertutup, penutup suatu himpunan, interior,
eksterior, titik limit, persekitaran, boundary, ruang bagian topologi, basis
topologi, subbasis topologi, ruang terpisah, dan fungsi kontinu.
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BAB IV

EKUIVALENSI TOPOLOGI, Bab ini merupakan salah satu

pembahasan yang akan dicapai penulis, bab ini berisi tentang sifat-sifat yang
menjadikan dua atau lebih dari ruang topologi yang saling ekuivalen yang
akhirnya ruang topologi tersebut menjadi ekuivalensi topologi yang analog
dengan isomorfisma pada struktur aljabar.

BAB V PENUTUP
Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian studi literatur yang
dilakukan penulis serta saran-saran yang membangun serta mengembangkan
lagi tentang konsep ekuivalensi topologi.
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BAB V

PENUTUP
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Jika diberikan X himpunan tidak kosong dan τ ⊂ P( X ) . τ adalah suatu
topologi pada X jika memenuhi kondisi- kondisi berikut :
a. X dan φ termuat dalam τ .
b. Irisan berhingga anggota τ termuat di dalam τ .
c. Gabungan sembarang himpunan anggota τ termuat di dalam τ .
2. Suatu ruang topologi ( X ,τ ) adalah suatu himpunan X dengan kelas τ yang
anggota-anggotanya subset-subset dari X, memenuhi beberapa aksioma.
Antara dua ruang topologi ( X ,τ ) dan (Y ,τ *) terdapat banyak fungsi
f : X → Y yang dapat dibahas dalam fungsi kontinu, fungsi terbuka, dan

fungsi tertutup karena fungsi-fungsi tersebut menyangkut banyak aspek di
dalam struktur dari ruang-ruang topologi ( X ,τ ) dan (Y ,τ *) .
3. Dua ruang topologi X dan Y disebut homeomorfik atau topologi ekuivalen,
bila pada fungsi bijketif f : X → Y sedemikian hingga f dan f
kontinu dan kemudian disebut homeomorfisma.

−1

adalah
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4. Homeomorfisma adalah suatu fungsi bijektif (1-1, dan onto) pada ruang
topologi dan invers dari kedua fungsi tersebut kontinu. Jika f : X → Y
adalah sebuah homeomorfisma maka kita akan mengatakan bahwa X adalah
homeomorfik terhadap Y didefinisikan X ≅ Y . Homeomorfisma merupakan
hubungan yang ekuivalen pada ruang topologi.

SARAN-SARAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil
beberapa saran agar dapat memperbaiki skripsi ini dan melakukan
pengembangan lebih lanjut yaitu dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut
tentang ekuivalensi topologi (homeomorfisma), homeomorfisma masih
menjadi dasar teori untuk melanjutkan pembahasan mengenai topologi seperti
conectednes, compacnes,
mengenai topologi.

topologi quotient dan masih luas lagi bahasan

74

DAFTAR PUSTAKA
Darmawijaya, Soeparna, Dr.Prof. 2006, Pengantar Analisis real , Jurusan
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Gadjah Mada.
Kartono, Nurwiyati, F,W, Pengantar Topologi, Andi offset Yogyakarta, 1964.
Millewski, E.G.,1994, The Topology Problem Solves, Deseart and Education
Association, New Jersey.
Munkres, J.R, 1978, Topologi A Firs Course, Prentice Hall of India New Delhi.
Simmons, G.F,1963, Introduction to Topology and Modern Analisys, Mc Graw
Hill, Kogakusha.
Sukirman, 2003, Pengantar Aljabar Abstrak (Pengantar Teori Grup)
Yogyakarta, Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas
Negeri Yogyakarta.
Wahyudin, 1987. Dasar-dasar Topologi, Bandung, Transisto.

