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ABSTRACT

This article discusses the properties of BO-algebra and the relationship of BO-
algebra with BG-algebra, Abelian grup and B -algebra. Their relationship is shown
through the properties that are owned by BO-algebra which is related to the prop-
erties that are also owned by BG-algebra, Abelian grup and B -algebra.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang sifat-sifat BO-aljabar serta hubungan BO-aljabar
dengan BG-aljabar, Grup abelian dan B -aljabar. Hubungannya ditunjukkan melalui
sifat-sifat yang dimiliki oleh BO-aljabar yang berkaitan dengan sifat-sifat yang di-
miliki juga oleh BG-aljabar, Grup abelian dan B -aljabar.

Kata kunci : BO-aljabar, BG-aljabar, Grup abelian, B -aljabar.

1. PENDAHULUAN

Matematika adalah ilmu dasar yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam
berbagai bidang ilmu dan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan lainnya. Aljabar abstrak adalah bidang matematika yang mempelajari
struktur aljabar. Struktur aljabar merupakan himpunan yang tak kosong dengan
satu atau lebih operasi dan memenuhi aksioma-aksioma yang terkait. Beberapa
kajian dalam struktur aljabar yaitu grup, ring, dan ideal.

Beberapa tahun kemudian Iseki juga memperkenalkan gagasan baru yaitu BCI -
aljabar yang merupakan perumuman dari BCK -aljabar. Selanjutnya, Kim dan
Kim [5] mengkonstruksi struktur aljabar baru sebagai perumuman dari B -aljabar.
Mereka mengambil beberapa sifat dari BCI dan B -aljabar kemudian dinamakan BG-
aljabar. Himpunan tak kosong X dengan operasi biner ”∗” dan ”0” sebagai elemen
identitas, serta memenuhi aksioma-aksioma tertentu akan membentuk struktur al-
jabar yang disebut BG-aljabar. Kemudian Neggers dan Kim [9] mengkonstruksikan
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struktur aljabar baru dengan mengambil beberapa sifat dari BCI dan BCK -aljabar
yang dinamakan B -aljabar. Selanjutnya, Kim dan Kim [5] mendefinisikan sebuah
BG-aljabar yang merupakan generalisasi dari B -aljabar. Walendziak [10] menje-
laskan konsep BF -aljabar yang merupakan generalisasi dari B -aljabar.

Berdasarkan konsep BO-aljabar yang telah dibahas oleh Kim dan Kim [8]. Penulis
tertarik membahas beberapa pembahasan seperti sifat-sifat BO-aljabar. Dalam
pembuktian sifat-sifat BO-aljabar menggunakan operasi biner ” ∗ ” dan memenuhi
aksioma lainnya. Selain itu penulis juga membahas kaitan antara BO-aljabar dengan
aljabar lainnya. Kemudian pada penelitian ini, penulis bermaksud membahas lebih
lanjut dalam skripsi yang berjudul ”Hubungan BO-Aljabar dengan BG-Aljabar, Grup
Abelian, dan B-Aljabar”. Penelitian ini mendetailkan sifat B -aljabar, BM -aljabar,
BG-aljabar, BH -aljabar, dan BF -aljabar serta hubungannya dengan BO-aljabar
dari artikel Kim dan Kim [8]. Penulis secara khusus menyajikan bukti Teorema
16 yang menyatakan hubungan BO-aljabar dengan BM -aljabar yang mana pemba-
hasan tersebut belum dibahas pada penelitian sebelumnya.

Adapun struktur penulisan artikel ini adalah di bagian dua dibahas sifat-sifat
BO-aljabar, kemudian di bagian tiga dibahas hubungan BO-aljabar dengan BG-
aljabar. Selanjutnya pada bagian keempat dibahas hubungan BO-aljabar dengan
Grup Abelian, serta di bagian kelima dibahas hubungan BO-aljabar dengan B -
aljabar.

2. SIFAT-SIFAT BO-ALJABAR

Pada bagian ini dibahas definisi operasi biner, grup, BO-aljabar, B -aljabar, BM -
aljabar, BG-aljabar, BH -aljabar dan BF -aljabar sebagai berikut.

Gilbert dan Gilbert [2, h. 137] menyatakan bahwa struktur aljabar yang paling
sederhana adalah suatu himpunan yang terjadi ketika hanya ada satu operasi biner,
sebagai contoh dari sistem aljabar yang paling sederhana dikenal sebagai grup. Jika
grup mempunyai hubungan dengan BO-aljabar sebagaimana ketika (X, ∗, 0) adalah
grup abelian maka (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar.

Definisi 1 [1, h.32] (Operasi biner) Operasi biner ” ∗ ” pada himpunan S adalah
aturan yang menetapkan untuk setiap pasangan elemen terurut (a, b) dari elemen S
ke beberapa elemen S.

Definisi 2 [3, h.172] Grup adalah himpunan tak kosong G yang dilengkapi dengan
operasi biner ” ∗ ” yang memenuhi aksioma berikut:

(i) Tertutup : jika a ∈ G dan b ∈ G maka a ∗ b ∈ G.

(ii) Asosiatif : a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c. Untuk semua a, b, c ∈ G

(iii) Terdapat elemen e ∈ G (disebut elemen identitas) sedemikian hingga a ∗ e =
a = e ∗ a untuk setiap a ∈ G.
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(iv) Untuk setiap a ∈ G, terdapat elemen d ∈ G (disebut invers dari a) sedemikian
hingga a ∗ d = e dan d ∗ a = e.

Sebuah grup dikatakan abelian jika memenuhi aksioma berikut:

(v) Komutatif : a ∗ b = b ∗ a untuk semua a, b ∈ G

Definisi 3 [8] BO-aljabar adalah sebuah aljabar (X, ∗, 0) bertipe (2, 0) yang memenuhi
aksioma berikut:

(B1) x ∗ x = 0,
(B2) x ∗ 0 = x,
(BO) x ∗ (y ∗ z) = (x ∗ y) ∗ (0 ∗ z), untuk sebarang x, y, z ∈ X.

Definisi 4 [4] Dari BH -aljabar, artinya sebuah aljabar (x, ∗, 0) tipe (2, 0) yang
memenuhi kondisi berikut:

(B1) x ∗ x = 0,
(B2) x ∗ 0 = x,
(BH) (x ∗ y) = y ∗ x = 0 → x = y, untuk setiap x, y ∈ X.

Definisi 5 [10] BF -aljabar adalah sebuah aljabar (X, ∗, 0) tipe (2, 0) yang memenuhi
(B1),(B2), dan aksioma berikut:

(BF ) 0 ∗ (x ∗ y) = y ∗ x, untuk setiap x, y ∈ X.

Teorema 6 Jika (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar, maka

(i) 0 ∗ (0 ∗ x) = x,

(ii) 0 ∗ (x ∗ y) = (0 ∗ x) ∗ (0 ∗ y),

(iii) x ∗ (x ∗ y) = y,

(iv) x = (x ∗ y) ∗ (0 ∗ y),

(v) x ∗ y = z ∗ y → x = z,

(vi) x ∗ y = x ∗ z → y = z,

(vii) 0 ∗ x = 0 ∗ y → x = y, untuk sebarang x, y, z ∈ X.

Bukti. Bukti dari Teorema 6 dapat dilihat pada artikel Kim dan Kim [8]. �

Teorema 7 Jika (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar, maka (X, ∗, 0) adalah BH -aljabar.

Bukti. Bukti dari Teorema 7 dapat dilihat pada artikel Kim dan Kim [8]. �

Teorema 8 Jika (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar, maka (X, ∗, 0) adalah BF -aljabar.
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Bukti. Bukti dari Teorema 8 dapat dilihat pada artikel Kim dan Kim [8]. �

3. HUBUNGAN BO-ALJABAR DENGAN BG-ALJABAR

Pada bagian ini dibahas definisi BG-aljabar dan hubungan BO-aljabar dengan BG-
aljabar.

Definisi 9 [5] BG-aljabar adalah himpunan tak kosong X dengan konstanta 0 dan
operasi biner ” ∗ ” yang memenuhi aksioma berikut:

(B1) x ∗ x = 0,
(B2) x ∗ 0 = x,
(BG) x = (x ∗ y) ∗ (0 ∗ y), untuk semua x, y ∈ X.

Teorema 10 Jika (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar, maka (X, ∗, 0) juga BG-aljabar.

Bukti. Bukti dari Teorema 10 dapat dilihat pada artikel Kim dan Kim [8]. �

4. HUBUNGAN BO-ALJABAR DENGAN GRUP ABELIAN

Pada bagian ini dibahas definisi grup abelian dan hubungan BO-aljabar dengan
grup abelian.

Definisi 11 [2, h. 138]. Misalkan (G, ∗) adalah suatu grup. Jika operasi biner ” ∗ ”
pada grup G bersifat komutatif, yang memenuhi (untuk setiap x, y ∈ G) x∗y = y∗x,
maka (G, ∗) disebut grup abelian.

Teorema 12 Misalkan (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar. Jika 0 ∗ x = x untuk semua
x ∈ X, kemudian (X, ∗, 0) adalah grup abelian.

Bukti. Bukti dari Teorema 12 dapat dilihat pada artikel Kim dan Kim [8]. �

5. HUBUNGAN BO-ALJABAR DENGAN B-ALJABAR

Pada bagian ini dibahas definisi B -aljabar dan hubungan BO-aljabar dengan B-
aljabar.

Definisi 13 [9] B -aljabar adalah himpunan tak kosong X dengan konstanta 0 dan
operasi biner ” ∗ ” yang memenuhi aksioma berikut:

(B1) x ∗ x = 0,
(B2) x ∗ 0 = x,
(B) (x ∗ y) ∗ z = x ∗ (z ∗ (0 ∗ y)), untuk semua x, y, z ∈ X.

Kemudian Kim dan Park [7] B -aljabar (X, ∗, 0) dikatakan 0-komutatif jika
x ∗ (0 ∗ y) = y ∗ (0 ∗ x), untuk sebarang x, y ∈ X.
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Teorema 14 Jika (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar, maka (X, ∗, 0) adalah B -aljabar.

Bukti. Bukti dari Teorema 14 dapat dilihat pada artikel Kim dan Kim [8]. �

6. HUBUNGAN BO-ALJABAR DENGAN BM -ALJABAR

Pada bagian ini dibahas definisi BM -aljabar dan hubungan BO-aljabar dengan BM -
aljabar yang mana pembahasan tersebut belum dibahas pada penelitian sebelumnya.

Definisi 15 [6] BM -aljabar adalah himpunan tak kosong X dengan konstanta 0
dan operasi biner ” ∗ ” yang memenuhi aksioma berikut:

(B2) x ∗ 0 = x,
(BM) (z ∗ x) ∗ (z ∗ y) = y ∗ x, untuk sebarang x, y, z ∈ X.

Teorema 16 (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar jika dan hanya jika (X, ∗, 0) adalah BM -
aljabar.

Bukti. Misalkan (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar, kemudian berdasarkan Definisi 3
BO-aljabar memenuhi sifat (B1), (B2), dan (BO), kemudian berdasarkan Definisi
15 BM -aljabar juga memenuhi sifat (B2), dan (BM). Selanjutnya misalkan untuk
setiap x, y, z ∈ X akan ditunjukkan bahwa sifat (BO) berlaku dalam BM -aljabar.

x ∗ (y ∗ z) = (x ∗ 0) ∗ ((x ∗ z) ∗ (x ∗ y)), [B2]

= ((x ∗ 0) ∗ (x ∗ z)) ∗ ((x ∗ 0) ∗ (x ∗ y)), [Teorema 6 poin (ii)]

= (x ∗ (x ∗ z)) ∗ (x ∗ (x ∗ y)), [B2 dan Teorema 6 poin (iii)]

x ∗ (y ∗ z) = z ∗ y,

Jadi terbukti (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar, maka (X, ∗, 0) juga BM -aljabar.
Selanjutnya misalkan untuk setiap x, y, z ∈ X akan ditunjukkan bahwa sifat

(BM) berlaku dalam BO-aljabar, berdasarkan Definisi 15 BM -aljabar memenuhi
sifat (B2), dan (BM), kemudian berdasarkan Definisi 3 BO-aljabar juga memenuhi
sifat (B1), (B2), dan (BO).

(z ∗ x) ∗ (z ∗ y) = y ∗ x, [BM ]

= (y ∗ 0) ∗ (x ∗ 0), [B2]

= ((z ∗ 0) ∗ (z ∗ y)) ∗ ((z ∗ 0) ∗ (z ∗ x)), [BM ]

= (z ∗ 0) ∗ ((z ∗ y) ∗ (z ∗ x)), [Teorema 6 poin (ii)]

= (z ∗ 0) ∗ (y ∗ x), [B2 dan BM ]

= z ∗ (x ∗ y), [BO]

Jadi terbukti (X, ∗, 0) adalah BM -aljabar, maka (X, ∗, 0) juga BO-aljabar, sehingga
berlaku (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar jika dan hanya jika (X, ∗, 0) adalah BM -aljabar.

�
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6. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa
pada hubungan BO-aljabar dengan BG-aljabar terdapat jika (X, ∗, 0) adalah BO-
aljabar maka (X, ∗, 0) juga BG-aljabar. BO-aljabar juga mempunyai hubungan
dengan grup abelian. Kemudian hubungan BO-aljabar dengan grup abelian juga
terdapat jika (x, ∗, 0) adalah BO-aljabar, kemudian 0 ∗ x = x untuk semua x ∈ X
maka (X, ∗, 0) adalah grup abelian.

Selain itu BO-aljabar mempunyai hubungan dengan B -aljabar yaitu terdapat
jika (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar maka (X, ∗, 0) adalah B -aljabar, serta BO-aljabar
juga mempunyai hubungan dengan BM -aljabar yaitu (X, ∗, 0) adalah BO-aljabar
jika dan hanya jika (X, ∗, 0) adalah BM -aljabar.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Gemawati,
M.Si. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan artikel ini.
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