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ABSTRAK

Misalkan grup hingga dan adalah grup yang beranggotakan matriks yang berukuran
yang dapat dibalik dengan elemen di . Maka pemetaan adalah sebuah representasi dari .
Representasi dari mempunyai hubungan yang sangat erat dengan -modul. G-modul
adalah suatu ruang vektor berdimensi hingga atas yang didalamnya didefinisikan suatu
perkalian (untuk setiap yang memenuhi kondisi-kondisi berikut, yaitu untuk setiap u,
v , λ , dan berlaku V, , 1v = v, (λ) = λ(), = .
Dalam tugas akhir ini dibahas homomorfisma -modul, yaitu suatu pemetaan linier
dengan dan adalah -modul yang memenuhi untuk setiap dan . Selanjutnya jika adalah
-homomorfisma maka adalah G-submodul dari dan adalah G-submodul dari .
Misalkan merupakan -modul dengan basis dan merupakan -modul dengan basis .
Maka dan isomorfik jika dan hanya jika representasi dan ekivalen. Dengan demikian,
terdapat keterkaitan antara -modul yang saling isomorfik dengan representasi yang
ekivalen.

Kata kunci : Representasi, G-modul, G-homomorfisma, G-submodul, dan isomorfik.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam aljabar abstrak terdapat suatu teori yang dapat mereduksi permasalahan

dalam aljabar abstrak ke permasalahan dalam aljabar linier. Teori ini dikenal dengan

istilah teori representasi.

Misalkan grup hingga dan adalah grup yang beranggotakan matriks berukuran

yang dapat dibalik dengan elemen di . Maka pemetaan n() dikatakan sebagai sebuah

representasi dari .

Misalkan ruang vektor atas . Maka dinamakan suatu modul, jika di ruang vektor

didefinisikan suatu perkalian untuk setiap dan yang memenuhi kondisi-kondisi

tertentu.

Dalam aljabar seringkali didefinisikan suatu objek terlebih dahulu, kemudian

didefinisikan pemetaan yang mempertahankan struktur objek tersebut. Sebagai contoh,

pemetaan yang mempertahankan struktur grup adalah homomorfisma grup, dan yang

mempertahankan struktur ruang vektor adalah pemetaan linier. Pada representasi grup

terdapat pemetaan yang mempertahankan struktur -modul, yaitu -homomorfisma.

Misalkan dan -modul. Suatu pemetaan linier yang memenuhi untuk setiap dan

dinamakan -homomorfisma. Dengan kata lain, jika memetakan ke , maka memetakan

ke untuk setiap .



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam tugas akhir

ini adalah bagaimana karakterisasi dari -homomorfisma.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam tulisan ini, pembahasan homomorfisma -modul dibatasi pada ruang vektor

berdimensi hingga atas lapangan kompleks dan grup hingga.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan karakterisasi dari -

homomorfisma.



BAB IV

KESIMPULAN

Suatu ruang vektor berdimensi hingga atas adalah suatu -modul jika perkalian

(untuk setiap dan ) terdefinisi dan memenuhi kondisi berikut, yaitu untuk setiap , , dan

berlaku , , ,, dan .

Misalkan dan merupakan -modul dan suatu pemetaan linier dimana untuk

setiap ,, maka disebut -homomorfisma. Diantara karakteristik -homomorfisma, yaitu:

1. Misalkan dan merupakan -modul dan merupakan -homomorfisma. Dalam

tulisan ini telah ditunjukkan bahwa merupakan -submodul dari , dan merupakan

-submodul dari . Pembuktian kedua hal tersebut dituangkan dalam Proposisi 3.1.2.

2. Misalkan merupakan -modul dengan basis dan merupakan -modul dengan basis .

Maka dan isomorfik jika dan hanya jika representasi dan ekivalen. Dengan

demikian, terdapat keterkaitan antara -modul yang saling isomorfik dengan

representasi yang ekivalen. Hal tersebut ditunjukkan dalam Teorema 3.1.7.
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