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ABSTRACT

In this paper we discuss the characteristics of free semigroup and free monoid
related to word set. The discussion begins with some homomorphism theorems
and a criterion for freeness of semigroup and monoid. All characteristics of free
semigroup and free monoid are expressed on some theorems. All discussions in
this paper refer back to Harju [4].
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ABSTRAK

Dalam artikel ini dibahas sifat-sifat semigrup bebas dan monoid bebas yang
himpunannya merupakan himpunan word. Pembahasan dimulai dengan
pembuktian beberapa teorema homomorfisma dan kriteria bebas untuk semigrup
dan monoid. Semua sifat semigrup bebas dan monoid dinyatakan dalam bentuk
teorema. Semua pembahasan dalam artikel ini mengacu pada Harju [4].

1. PENDAHULUAN

Gagasan fundamental dari himpunan, pemetaan, operasi biner dan relasi biner
sangat diperlukan untuk mempelajari struktur aljabar. Suatu struktur aljabar
adalah himpunan tak kosong dimana terdapat sedikitnya satu relasi ekivalen dan
satu atau lebih operasi biner yang dapat didefinisikan di dalamnya.  Salah satu
kasus struktur aljabar adalah semigrup.

Semigrup adalah suatu struktur aljabar dengan operasi biner yang bersifat
asosiatif.  Operasi biner pada semigrup S sering dinotasikan dengan  , yang
memetakan tiap pasangan berurutan SSyx ),( ke suatu elemen Syx  .
Suatu semigrup yang mempunyai identitas disebut monoid.

Dalam [1] dan [4], misalkan diketahui S adalah sebarang semigrup dan
X subsemigrup dari S yang membangun S secara bebas. Semigrup S



2

merupakan suatu semigrup bebas jika diketahui suatu pemetaan yang dapat
diperluas menjadi suatu homomorfisma yang berlaku pada semigrup tersebut.
Dengan konsep yang sama, dapat dibentuk pula suatu monoid bebas. Dalam karya
tulis ini diperkenalkan suatu himpunan word yang anggotanya disebut letter,
kemudian menguraikan sifat-sifat semigrup bebas dan monoid bebas dalam
bentuk himpunan word, yang diambil dari buku yang berjudul “Lecture Notes on
Semigroups” karangan Tero Harju [4].

2. SEMIGRUP DAN SEMIGRUP BEBAS

Konsep-konsep yang dibahas dalam karya tulis ini merupakan materi-materi
pendukung yang diambil dari beberapa referensi yaitu [3], [5] dan [6].

Definisi 1 (Himpunan) Himpunan adalah suatu kumpulan objek, baik kongkrit
maupun abstrak, dengan syarat keanggotaan tertentu. Objek-objek dalam
himpunan tersebut dinamakan anggota atau elemen himpunan.

Definisi 2 (Operasi Biner) Diketahui S suatu himpunan tak kosong. Suatu
operasi biner pada himpunan S adalah pemetaan dari SS  menuju S , ditulis

SSS  : . Untuk pasangan SSba ),( dengan Sba , , peta pemetaan ini
disebut hasil operasi biner dan dinotasikan dengan ba  .

Definisi 3 (Relasi Biner) Suatu relasi pada himpunan tak kosong A adalah
himpunan tak kosong R dari pasangan berurutan ),( ba dengan Aba , . Jika
pasangan ),( ba terdapat dalam R , maka ditulis aRb dan dikatakan a berelasi
R dengan b .

Definisi 4 (Relasi Ekivalen) Suatu relasi R pada himpunan A disebut relasi
ekivalen jika memenuhi sifat-sifat berikut ∶
 Refleksif ; yaitu, untuk setiap Ax berlaku xRx,
 Simetris ; yaitu, untuk setiap Ayx , jika xRy maka yRx ,

 Transitif ; yaitu, untuk setiap Azyx ,, , jika xRy dan yRz maka xRz .

Dalam [2] konsep semigrup dan monoid diberikan sebagai berikut.

Definisi 5 (Semigrup) Misalkan S suatu himpunan dan SSS  : adalah
operasi biner yang memetakan tiap pasangan SSyx ),( ke suatu elemen

Syx  . Himpunan S adalah suatu semigrup dengan operasi  didefinisikan di
dalamnya, biasanya dinotasikan dengan ),( S atau dengan S saja, jika operasi 
memenuhi sifat asosiatif, yakni untuk setiap Szyx ,, berlaku :

zyxzyx  )()( .

Definisi 6 (Subsemigrup) Untuk suatu subhimpunan SX  dengan X Ø
didefinisikan

   XxnxxxX inS  ,1|......21 ,
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dimana  SX adalah subsemigrup dari S , dan dikatakan sebagai subsemigrup
yang dibangun oleh X .

Definisi 7 (Monoid) Monoid adalah semigrup yang mempunyai elemen identitas.
Secara umum dalam [4] monoid 'S didefinisikan sebagai berikut:

monoid,bukanjika

monoid,suatujika

}{
'

S

S

eS

S
S







dengan e adalah elemen identitasnya.

Dalam [4] konsep kongruen, semigrup kuosien dan sifat homomorfisma
diberikan sebagai berikut.

Definisi 8 (Kongruen) Suatu relasi ekivalen R pada semigrup S dikatakan
kongruen kiri jika )()( zyRzxxRy untuk setiap Szyx ,, dan dikatakan
kongruen kanan jika )()( yzRxzxRy untuk setiap Szyx ,, .  Jika relasi R

kongruen kiri dan kanan, maka R dikatakan kongruen di S .

Definisi 9 (Semigrup Kuosien) Misalkan R suatu kongruen pada semigrup
),( S dan misalkan }:{/ SxxRRS  adalah himpunan semua kelas kongruensi

dari R . Semigrup kuosien dengan domain RS / didefinisikan sebagai berikut:
RyxyRxR )(  untuk setiap Syx , .

Definisi 10 (Homomorfisma) Misalkan diketahui sebarang semigrup ),( S dan
),( P . Pemetaan PSf : dikatakan suatu homomorfisma jika

)()()( yfxfyxf  untuk setiap Syx , .

Definisi 11 Misalkan ),( S dan ),( P sebarang semigrup. Jika terdapat suatu
homomorfisma PS : , maka :

1. Jika  bersifat injektif, maka  merupakan suatu monomorfisma.
2. Jika  bersifat surjektif, maka  merupakan suatu epimorfisma.
3. Jika  bersifat bijektif, maka  merupakan suatu isomorfisma.

Dalam [1] konsep restriksi, semigrup bebas dan himpunan word diberikan
sebagai berikut.

Definisi 12 (Restriksi) Misalkan ),( S dan ),( P sebarang semigrup. Untuk

suatu pemetaan PS : notasikan X|
 sebagai restriksi dari  ke

subhimpunan SX  , yakni, PXX :| yang didefinisikan dengan

)())(|( xxX   dengan Xx .

Definisi 13 (Semigrup Bebas) Misalkan diketahui S sebarang semigrup.
Himpunan bagian SA membangun S secara bebas jika terdapat pemetaan

PA:0 , dengan P sebarang semigrup, yang dapat diperluas menjadi suatu

homomorfisma PS : sehingga 0|  A . Maka S dikatakan suatu
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semigrup bebas dan pemetaan  dikatakan sebagai perluasan homomorfisma dari
pemetaan 0 .

Definisi 14 (Himpunan Word) Misalkan A adalah suatu himpunan alfabet yang
anggotanya disebut letter/huruf. Sebarang barisan hingga dari letter disebut word
dari A .  Himpunan semua word dari A , sedikitnya satu letter, dinotasikan
dengan A . Tiap elemen dari A mempunyai panjang sedikitnya satu letter dan
sebanyak-banyaknya adalah tak hingga.

Contoh Misalkan diketahui himpunan alfabet },{ baA  , maka himpunan word
dari A adalah :

,...},,,,,,,{ aabaaabbaabaabbaA  .

Dalam [5], teorema homomorfisma, teorema kernel, teorema
monomorfisma dan teorema fundamental homomorfisma diberikan sebagai
berikut.

Teorema 1 Misalkan ),( S dan ),( P sebarang semigrup dan pemetaan

PS : adalah suatu homomorfisma, jika SX  , maka      PS XX   .

Bukti Dapat dilihat pada [4]. ■

Teorema 2 Misalkan ),(),,(  PS dan ),( T sebarang semigrup. Jika pemetaan
PS : dan TP: adalah suatu homomorfisma, maka pemetaan

TS :  juga suatu homomorfisma.
Bukti Dapat dilihat pada [4]. ■

Misalkan ),( S dan ),( P sebarang semigrup. Untuk suatu
homomorfisma PS : , didefinisikan relasi kernelnya sebagai berikut:

)}()(|),{()ker( yxyx   dengan Syx , .

Teorema 3 Misalkan ),( S dan ),( P sebarang semigrup. Untuk suatu
homomorfisma PS : , )ker( adalah kongruen di S .
Bukti Dapat dilihat pada [4]. ■

Teorema 4 Misalkan ),( S suatu semigrup dengan R kongruen di S . Pemetaan

RSS : yang didefinisikan dengan
xRx )( dengan Sx ,

merupakan suatu epimorfisma.

Bukti R kongruen di S , maka untuk setiap Syx , berlaku
Ryxyx )()( 

)()( yRxR 
)()( yx  

Maka  adalah suatu homomorfisma.

Kemudian, ambil sebarang RSxRu  , maka terdapat Sx
sedemikian hingga ux )( . Karena u sebarang elemen dalam RS , maka
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pemetaan  surjektif. Pemetaan  adalah suatu homomorfisma dan bersifat
surjektif, maka  adalah suatu epimorfisma. ■

Teorema 5 Misalkan ),( S dan ),( P sebarang semigrup dan terdapat suatu
homomorfisma PS : . Terdapat suatu monomorfisma tunggal

PS )ker(:  sehingga diagram pada Gambar 1 berlaku.


S P

 

)ker(S

Gambar 1. Diagram komutatif  

Bukti Misalkan )ker(R dan RSS : adalah suatu homomorfisma.

Definisikan PRS : dengan
)()( xxR   untuk setiap Sx .

 terdefinisi dengan baik, yakni untuk setiap Syx , , pilih yRxR  dengan
)ker(),( yx . Maka,

)()()()()ker(),( yRxRyxyx   .
Tiap )(xR mempunyai nilai tertentu di P , yang secara independen
merepresentasikan kelas kongruensi xR .

Kemudian,
))(()( RyxyRxR  

)( yx  
)()( yx  

)()( yRxR   .
Maka,  merupakan suatu homomorfisma.

Selanjutnya, untuk setiap )ker(),( yx berlaku :
)()()()( yRxRyx   .

Tiap pemetaan )(xR memasangkan secara tunggal )(x dengan Sx .  Maka

)(xR merupakan pemetaan injektif. Misalkan terdapat PRS : sebarang
monomorfisma yang lainnya, maka   , dan )()( xRx   untuk setiap

Sx .  Namun ini berarti bahwa   . Jadi, pemetaannya adalah tunggal. ■

Teorema 6 (Teorema Fundamental Homomorfisma) Misalkan ),( S dan
),( P sebarang semigrup dan terdapat suatu homomorfisma PS : dengan

)ker( kongruen di S .  Maka )ker(S isomorfik dengan P .

Bukti Dari Teorema 5, terdapat suatu monomorfisma tunggal PS )ker(:  .
Akan ditunjukkan bahwa pemetaan  juga surjektif sehingga  merupakan
suatu isomorfisma.
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Dari Teorema 4, pemetaan RSS : merupakan suatu epimorfisma. Ambil
sebarang Py dengan yx )( . Diagram komutatif pada Gambar 1 berlaku,
maka :

)())(( xx  

yx ))((
yu )(

Untuk setiap Py terdapat RSu sedemikian hingga yu )( . Jadi,
pemetaan  surjektif.  Karena  merupakan suatu monomorfisma dan juga
bersifat surjektif, maka  merupakan suatu isomorfisma. ■

3. SEMIGRUP WORD BEBAS

Pada himpunan A , didefinisikan operasi biner  sebagai suatu rangkaian
berurutan (catenation) dari elemen-elemen A .  Operasi rangkaian pada A
diilustrasikan sebagai berikut: Untuk setiap Aba ji , , terdapat elemen

 Aww 21 , , dengan maaaw ...211  dan nbbbw ...212  , 1, nm , yang memenuhi:

212121212121 ......)...()...( wwbbbaaabbbaaaww nmnm  .

Karena operasi biner  pada A merupakan suatu rangkaian berurutan
(catenation) dari elemen-elemennya, maka sifat asosiatif berlaku, yakni untuk
setiap  Awww 321 ,, , dengan pcccw ...213  dan Ack  , 1k , diperoleh:

)......(...)( 212121321 pnm cccbbbaaawww 

)......(... 212121 pnm cccbbbaaa 

)......... 212121 pnm cccbbbaaa

pnm cccbbbaaa ...)......( 212121 

pnm cccbbbaaa ...)......( 212121 

321 )( www  .

Maka, A merupakan suatu semigrup.

Misalkan terdapat sebarang semigrup ),( S dan sebarang pemetaan

SA:0 .  Karena A membangun A , maka dapat didefinisikan suatu

homomorfisma SA : dengan :
)...()( 211 maaaw  

)(...)()( 02010 maaa  

Karena restriksi 0|  A terpenuhi maka dari Definisi 12, himpunan A

merupakan suatu semigrup bebas.

Teorema 7 Misalkan A semigrup bebas pada himpunan alfabet A , dengan 0R

sebarang relasi pada A , R kongruen di A yang dibangun oleh 0R dan

RAA  : suatu homomorfisma. Misalkan pula ),( S sebarang semigrup,
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dan SA : suatu homomorfisma dengan )()( vu   untuk setiap

0),( Rvu  . Maka terdapat suatu homomorfisma SRA : sehingga berlaku

  .

Bukti Dari hipotesis teorema, pemetaan SA : adalah suatu homomorfisma
dengan )()( vu   untuk setiap 0),( Rvu  .  Maka 1

0
  R . Karena R

adalah kongruen terkecil di A yang memuat 0R , dan 1  adalah kongruen,

maka 1  R , sehingga untuk setiap Rww ),( 21 diperoleh )()( 21 ww   .

Kemudian definisikan pemetaan SRA : dengan

)())(( ww   ,  untuk setiap  Aw .

 terdefinisi dengan baik, yakni untuk setiap  Aww 21 , dengan Rww ),( 21 ,

pilih )()( 21 ww   , maka

)())(( 11 ww  
)( 2w

))(( 2w

Domain  adalah semua elemen di RA karena setiap elemen di RA

mempunyai bentuk wR dengan  Aw . Maka   terpenuhi.

Kemudian, akan ditunjukkan bahwa  suatu homomorfisma. Untuk
sebarang elemen  Aww 21 , , diperoleh

  ))(())()((( 2121 Rwwww  
)( 21ww

)()( 21 ww  
))(())(( 21 ww  

Maka  adalah suatu homomorfisma. ■

Teorema 8 Untuk setiap semigrup ),( S terdapat suatu himpunan alfabet A dan

suatu epimorfisma SA : .

Bukti Misalkan X sebarang himpunan yang membangun S , pilih SX  dan A
suatu himpunan alfabet dengan XA  , dan misalkan pemetaan XA:0

adalah suatu pemetaan bijektif. Dari Definisi 12, 0 mempunyai suatu perluasan

homomorfisma SA : . Karena     )()()( SXX SS   , maka pemetaan

 surjektif.  adalah suatu homomorfisma surjektif, sehingga  merupakan
suatu epimorfisma. ■

Teorema 9 Setiap semigrup isomorfik dengan suatu semigrup word kuosien.
Yakni, untuk suatu epimorfisma SA : maka S isomorfik dengan

)ker(A .
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Bukti Dari Teorema 5, dalam bentuk himpunan word dapat dibuat diagram
komutatifnya seperti terlihat pada Gambar 2.


A S

 

)ker(A
Gambar 2. Diagram komutatif  

Terdapat suatu monomorfisma tunggal SA  )ker(:  . Dari Teorema 4,

pemetaan RAA  : merupakan suatu epimorfisma dan dari Teorema 8,

pemetaan SA : juga merupakan suatu epimorfisma.  Ambil sebarang
Sy dengan yx )( .  Diagram komutatif pada Gambar 2 berlaku, maka:

)())(( xx  

yx ))((
yu )(

Untuk setiap Sy terdapat RSu sedemikian hingga yu )( .  Maka
pemetaan  surjektif.  Karena  merupakan suatu monomorfisma dan juga
bersifat surjektif, maka  merupakan suatu isomorfisma. ■

Teorema 10 Suatu semigrup S adalah bebas jika dan hanya jika S isomorfik ke
suatu semigrup word A untuk suatu alfabet A .

Bukti )( Misalkan S dibangun secara bebas oleh suatu subhimpunan SX  ,

dan A adalah suatu himpunan alfabet dengan XA  dan misalkan pemetaan

XA:0 adalah suatu pemetaan bijektif. Karena A membangun A secara

bebas, maka dari Teorema 3.2 terdapat suatu perluasan epimorfisma SA : .

Pemetaan AX  :1
0 juga merupakan suatu pemetaan bijektif, yang memiliki

perluasan epimorfisma  AS: . Komposisi   AA:  adalah suatu
epimorfisma, dimana

.)|(| 1
000 AXA    


Kemudian, pemetaan AAA : diperluas secara tunggal ke suatu

homomorfisma 
  AA

A
: , dan oleh karena itu A|

  juga diperluas secara

tunggal ke A
 , yakni, 

A
  .  Maka 1 dan  suatu bijeksi, sehingga

 suatu isomorfisma.

)( Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa jika S isomorfik ke suatu semigrup

word A untuk suatu alfabet A , maka S adalah suatu semigrup bebas. Misalkan
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terdapat suatu isomorfisma SA : . Maka  SAS )( , dan  mempunyai

pemetaan invers   AS:1 , yang juga merupakan suatu isomorfisma.

Notasikan A|0
  dan )(AX  .  Misalkan P sebarang semigrup, dan

PX :0 suatu pemetaan yang dapat diperluas secara tunggal ke suatu

homomorfisma PA : . Kemudian, notasikan pemetaan .:1 PS   

Dari Teorema 2, pemetaan  adalah suatu homomorfisma, sehingga untuk setiap
Xx ,

)()())(()( 0
1

000
1 xxxx    

dan oleh karena itu 0|  X , yakni,  adalah suatu perluasan homomorfisma

dari 0 . Dari Definisi 12, S dibangun secara bebas oleh X . ■

Misalkan S suatu semigrup. Elemen Ss dikatakan decomposable
(dapat diurai) jika terdapat elemen Sss 21 , sehingga 21sss  . Himpunan semua
elemen decomposable dari S dinotasikan dengan :

},:{ 2121
2 SssssSSS 

Kemudian, didefinisikan )(SBasis sebagai himpunan semua elemen Sx yang
membangun S , yakni :

},,:{\)( 2 SzyxyzxSSSBasis 

Teorema 11 Suatu semigrup S adalah bebas jika dan hanya jika )(SBasis
membangun S secara bebas.

Bukti )( Misalkan X subsemigrup yang membangun S secara bebas dengan
elemen-elemen berupa letter.  Karena tiap elemen X adalah letter yang
panjangnya satu dari elemen-elemen X yang ada dan tiap elemen 2S panjangnya
sekurang-kurangnya dua, maka 2\ SSX  . Selanjutnya, karena sebarang elemen
S yang merupakan perkalian dua atau lebih elemen X termasuk 2S , maka

XSS 2\ . Jadi XSS 2\ , yang berarti bahwa )(SBasis membangun S
secara bebas.

)( Kemudian, misalkan )(SBasis membangun S secara bebas. Maka terdapat

sebarang semigrup P dan pemetaan PSBasis )(:0 yang dapat diperluas

menjadi suatu homomorfisma PS : sedemikian hingga 0)(|  SBasis . Dari

Definisi 12, S merupakan suatu semigrup bebas. ■

4. MONOID WORD BEBAS

Dari Definisi 7, Monoid adalah semigrup yang mempunyai elemen identitas.
Secara umum dalam [4] monoid 'S didefinisikan sebagai berikut :

monoid,bukanjika

monoid,suatujika

}{
'

S

S

eS

S
S
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dengan e adalah elemen identitasnya.

Definisi 15 Suatu monoid 'S dikatakan monoid bebas jika dibangun secara bebas
oleh suatu subhimpunan X dengan XeS ' .  Jika }{ 'SeX  adalah himpunan

generator untuk 'S , dan terdapat pemetaan PX :0 , dengan P sebarang

monoid, yang dapat diperluas ke suatu homomorfisma PS ': sehingga

0|  X dan PS ee )( ' .  Maka 'S bebas dan pemetaan  dikatakan sebagai

perluasan homomorfisma dari pemetaan 0 .

Himpunan barisan hingga dari letter-letter A dan memuat identitasnya
dinotasikan dengan A .  Sama halnya dengan himpunan A , pada himpunan A
operasi biner  didefinisikan sebagai suatu rangkaian berurutan (catenation) dari
elemen-elemennya.  Elemen identitasnya dinotasikan dengan A

e .  Sehingga, A

merupakan suatu monoid.

Jika Ae
A
 , maka }{ 

A
eA merupakan himpunan generator untuk A .

Misalkan terdapat sebarang monoid 'S dan sebarang pemetaan ':0 SA .

Untuk sebarang  Aaaaw m...211 dengan Aai  , dapat didefinisikan suatu

homomorfisma ': SA  dengan

)...()( 211 maaaw  
)(...)()( 02010 maaa  

Restriksi 0|  A terpenuhi dan ')( SA
ee  , maka himpunan A merupakan

suatu monoid bebas.

Dalam [2] dan [4] teorema-teorema yang berkaitan dengan monoid bebas
diberikan sebagai berikut.

Teorema 12 Jika S semigrup bebas, maka 'S adalah monoid bebas.

Bukti Dengan menggunakan Definisi 12 dan Definisi 14, maka pembuktian
Teorema 12 pun terpenuhi. ■

Teorema 13 Suatu monoid 'S adalah monoid bebas jika dan hanya jika }'\{ 'SeS

adalah suatu semigrup bebas.

Bukti. )( Misalkan 'S suatu monoid bebas yang dibangun secara bebas oleh

X dengan XeS ' .  Maka }'\{ 'SeS adalah subsemigrup dari 'S , dimana

......21' nS xxxe  dengan Xxi  .  Misalkan pula terdapat pemetaan  AX:0

yang dapat diperluas menjadi suatu homomorfisma  AeS S }'\{: ' sedemikian

hingga 0|  X .  Dari Definisi 12, }'\{ 'SeS adalah suatu semigrup bebas.

)( Selanjutnya, misalkan }'\{ 'SeS adalah suatu semigrup bebas. Terdapat

sebarang semigrup A dan pemetaan  AX:0 yang dapat diperluas menjadi
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suatu homomorfisma  AeS S }'\{: ' sedemikian hingga 0|  X . Kemudian,

elemen identitas }{ 'Se dapat ditulis sebagai ......21' nS xxxe  dengan Xxi  ,

dimana
...)...()( 21' nS xxxe  

...)(...)()( 21  nxxx 

yang juga memenuhi sifat homomorfisma.  Oleh karena itu, pemetaan
 AX:0 , dimana A adalah suatu monoid, dapat diperluas menjadi suatu

homomorfisma  AS ': sedemikian hingga 0|  X dengan 
AS ee )( ' .

Maka 'S merupakan suatu monoid bebas. ■

Teorema 14 Suatu monoid 'S bebas jika dan hanya jika 'S isomorfis ke monoid
word bebas A untuk suatu alfabet A .

Bukti. Dengan menggunakan Definisi 14 dan pembuktian Teorema 10, maka
pembuktian Teorema 14 pun terpenuhi. ■

5. KESIMPULAN

Dari artikel ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Suatu semigrup dapat diidentifikasi apakah semigrup tersebut dibangun secara
bebas atau tidak berdasarkan sifat-sifat bebasnya,

2. Hubungan antara suatu semigrup word bebas dengan sebarang semigrup dapat
diidentifikasi berdasarkan jenis pemetaan yang berlaku di antara kedua
semigrup tersebut,

3. Dari suatu semigrup word bebas dapat dibangun suatu monoid word bebas
dengan menambahkan elemen identitas pada semigrup word bebas tersebut.
Hal ini juga berlaku untuk semigrup bebas biasa.
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