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ABSTRAK 

 

IDEAL PRIMA DAN IDEAL HAMPIR PRIMA PADA RING BILANGAN 

BULAT GAUSS 

 

Oleh 

FARIZ MAULANA 

NIM : G1D015011 

 

Kriptografi adalah salah satu cabang ilmu matematika yang digunakan pada sistem 

keamanan digital. Kriptografi itu sendiri berkaitan pada bilangan bulat dan sifat-

sifatnya, terutama bilangan prima. Lebih spesifik, beberapa algoritma kriptografi 

yang penting seperti RSA, sangat bergantung pada faktorisasi prima dari bilangan 

bulat. Abstraksi bilangan prima diperkenalkan oleh Dedekind pada tahun 1871, 

dikenal dengan ideal prima. Ideal prima memiliki bentuk perumuman lain yang 

dinamakan ideal hampir prima. Tidak semua ideal hampir prima merupakan ideal 

prima, contohnya ideal yang dibangun oleh 4 merupakan ideal hampir prima 

tetapi bukan ideal prima pada himpunan bilangan bulat modulo 12. Penelitian ini 

akan membuktikan bahwa ideal yang dibangun oleh bilangan prima Gauss 

merupakan hampir prima sekaligus ideal prima pada ring bilangan bulat Gauss. 
 
Kata Kunci : ideal prima, ideal hampir prima, bilangan prima Gauss, bilangan 

bulat Gauss
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ABSTRACT 

 

PRIME IDEAL AND ALMOST PRIME IDEAL ON GAUSSIAN INTEGER 

RING 

 

By 

FARIZ MAULANA 

NIM : G1D015011 

 

Cryptography is one branch of mathematics that is widely used in digital security 

systems. Cryptography is related to integers and their properties, especially prime 

numbers. More specifically, some important algorithms for cryptography such as 

RSA, are very dependent on prime factorization of integers. Prime number 

abstraction was introduced by Dedekind in 1871, known as the prime ideal. Prime 

ideal has another generalization, known as almost prime ideal. Not all almost 

prime ideals are prime ideals, for example ideal generated by 4 is an almost prime 

ideal but it’s not a prime ideal in integers modulo 12. This research will prove that 

the ideal generated by Gaussian prime is almost prime ideal and also prime ideal 

on Gaussian integer ring. 

 

Keywords : prime ideal, almost prime ideal, Gaussian prime, Gaussian integer  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang yang mendasari perlunya 

dilakukan penelitian ini dan menetapkan rumusan masalah untuk menjelaskan 

penelitian, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah tersebut 

akan menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini. 

 

1.1. Latar Belakang 

Bilangan prima pada bilangan bulat merupakan topik yang menarik 

dibahas pada teori kriptografi dan teori kode. Kriptografi itu sendiri berkaitan 

dengan bilangan bulat dan sifat-sifatnya, terutama bilangan prima. Beberapa sifat 

bilangan prima pada bilangan bulat Gauss sudah dibahas oleh Maulana dkk (2018). 

Bilangan bulat Gauss merupakan bilangan kompleks yang bagian real dan 

imajinernya berupa bilangan bulat. Salah satu fakta yang menarik yang ditemukan 

adalah tidak semua bilangan prima pada bilangan bulat juga merupakan bilangan 

prima pada bilangan bulat Gauss. Bilangan prima pada bilangan bulat merupakan 

bilangan prima pada bilangan bulat Gauss jika dan hanya jika bilangan tersebut 

dibagi 4 bersisa 3. 

Kriptografi adalah salah satu cabang ilmu matematika yang banyak 

digunakan pada sistem keamanan digital. Salah satu algoritma penting dalam 

sistem keamanan digital adalah algoritma RSA (Rivest – Shamir – Adleman) yang 

sangat bergantung pada faktorisasi prima dari bilangan bulat. Salah satu ancaman 

dari RSA ini adalah komputer kuantum, dimana jika teknologi komputer kuantum 

ditemukan maka metode RSA ini akan mudah dipecahkan. Akibatnya keamanan 

dunia digital yang banyak memanfaatkan RSA menjadi tidak berguna lagi. Oleh 

karena itu diperlukan metode kriptografi yang baru untuk keamanan dunia digital. 

Salah satu usaha matematikawan dalam mencari alternative untuk menciptakan 

teknologi keamanan baru dalam kriptografi adalah dengan mempelajari abstraksi 

bilangan prima. 
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Abstraksi bilangan prima diperkenalkan oleh Dedekind pada tahun 1871, 

dikenal dengan istilah ideal prima. Pada tahun 2009, ideal prima diabstraksi 

menjadi ideal hampir prima oleh Bhatwadekar. Abstraksi lain dari bilangan prima 

juga dilakukan di teori modul yang diketahui dengan istilah submodul prima dan 

submodul hampir prima. Tidak semua ideal hampir prima merupakan ideal prima, 

contohnya di ring himpunan semua bilangan bulat modulo 12 dimana ideal yang 

dibangun oleh  ̅ dan  ̅ merupakan ideal hampir prima tetapi bukan merupakan 

ideal prima. Penulis ingin melihat karakteristik serta keterkaitan ideal prima dan 

ideal hampir prima pada perumuman bilangan bulat yakni bilangan bulat Gauss. 

Hal tersebut melandasi penulis untuk mengangkat judul “Ideal Prima dan Ideal 

Hampir Prima pada Ring Bilangan Bulat Gauss”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana bentuk umum bilangan prima Gauss? 

2. Bagaimana karakteristik Ideal Prima dan ideal hampir prima pada Ring 

bilangan bulat Gauss? 

 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk umum bilangan prima Gauss. 

2. Untuk mengetahui karakteristik ideal prima dan ideal hampir prima pada ring 

bilangan bulat Gauss. 

 

1.4  Manfaat 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah:  

1. sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang teori ring dan teori 

kriptografi. 

2. Abstraksi bilangang prima sebagai alternatif keamanan baru dalam 

kriptografi di masa depan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Pada bagian ini akan dijabarkan beberapa teori yang menjadi dasar dalam 

penelitian ini yaitu grup, ring, daerah integral, daerah ideal utama, daerah Euclid, 

daerah faktorisasi tunggal, ideal prima, ideal hampir prima serta bilangan bulat 

Gauss. 

 

2.1 Grup 

Banyak sekali objek yang dipelajari dalam matematika ternyata berupa 

grup. Hal ini mencakup sistem-sistem bilangan seperti, sistem bilangan bulat, 

sistem bilangan rasional, sistem bilangan nyata, sistem bilangan kompleks 

terhadap penjumlahan merupakan grup atau sistem-sistem bilangan tersebut tanpa 

nol merupakan grup terhadap perkalian. Teori grup memungkinkan sifat sistem-

sistem ini dan berbagai sistem lain untuk dipelajari dalam lingkup yang umum, 

dan hasilnya dapat diterapkan secara luas. 

 

Definisi 2.1.1 (Fraleigh, 2014) 

Suatu grup       merupakan himpunan   dengan operasi biner   yang memenuhi 

aksioma berikut : 

1. Untuk setiap         berlaku                .  (sifat asosiatif) 

2. Terdapat suatu elemen     sehingga berlaku          , untuk 

setiap       (elemen identitas operasi  ) 

3. Untuk setiap    , terdapat       sehingga berlaku             

 .  (   invers dari  ) 

 

Untuk memperjelas definisi tersebut, akan diberikan contoh sebagai berikut. 

 

Contoh 2.1.1 

1. Himpunan bilangan nyata tanpa nol yaitu       adalah grup dibawah 

operasi perkalian biasa dengan      dan     
 

 
 untuk setiap        . 



 
 

4 
 

2. Himpunan bilangan bulat yaitu    bukan grup dibawah operasi perkalian 

biasa, karena      tidak memiliki invers. 

 

Suatu grup   dikatakan grup abelian atau komutatif jika operasi binernya bersifat 

komutatif, berikut diberikan definisinya. 

 

Definisi 2.1.2 (Romdhini, Irwansyah & Switrayni, 2016) 

Jika       suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap      , 

       , maka       disebut grup komutatif atau grup abelian. 

 

Contoh 2.1.2  

Himpunan bilangan bulat, bilangan nyata, bilangan kompleks bersama-sama 

dengan operasi penjumlahan biasa merupakan grup abelian. 

  

Suatu subhimpunan   dari grup   membentuk suatu subgrup dari   bila 

subhimpunan   juga membentuk grup dengan operasi yang sama pada    berikut 

definisinya. 

 

Definisi 2.1.3 (Fraleigh, 2014) 

Jika suatu subhimpunan   dari grup   tertutup dibawah operasi biner yang sama 

dengan   dan merupakan grup dibawah operasi yang sama dengan  , maka   

merupakan subgrup dari  . 

 

Untuk mempermudah identifikasi suatu subgrup, berikut teorema yang diberikan. 

 

Teorema 2.1.1 (Romdhini, Irwansyah & Switrayni, 2016) 

Suatu subhimpunan   yang tak kosong dari grup       merupakan subgrup dari   

jika dan hanya jika untuk setiap       berlaku        . 

Bukti. Misalkan   subgrup dari    jelas berlaku         untuk setiap 
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Sebaliknya, jelas operasi   juga bersifat asosiatif di  . Ambil sebarang     

diperoleh          . Karena       diperoleh juga            . 

  

 

Contoh 2.1.3 

1. Himpunan bilangan bulat genap yakni    merupakan subgrup dari  , dan 

     ̅   ̅  ̅  merupakan subgrup dari    

2. Himpunan bilangan bulat tak negatif bukan merupakan subgrup dari    karena 

setiap unsur positifnya tidak memiliki invers. 

 

 

2.2 Ring 

Suatu ring adalah struktur aljabar dengan operasi penjumlahan dan 

perkalian yang memenuhi beberapa kondisi. Definisi berikut akan 

mendeskripsikan hal tersebut lebih jauh. 

 

Definisi 2.2.1 (Dummit dan Foote, 2004) 

1. Suatu himpunan tak kosong   dengan dua operasi biner yaitu penjumlahan 

    dan perkalian     yang didefinisikan pada   dinamakan ring jika 

memenuhi beberapa aksioma berikut. 

a. (     merupakan grup komutatif. 

b. Operasi   bersifat asosiatif, yakni                 untuk setiap 

         

c. Hukum distributif berlaku pada  , yakni : untuk setiap         

                    dan                    . 

2. Ring   dikatakan komutatif jika operasi   bersifat komutatif, yakni     

   , untuk setiap      . 

3. Ring   dikatakan memiliki elemen satuan terhadap operasi perkalian jika 

terdapat elemen     sehingga          , untuk setiap    . 
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Contoh 2.2.1 

Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa 

merupakan salah satu contoh ring komutatif dengan unsur satuan. 

 

Ring yang memiliki unsur satuan, semua unsurnya tidak harus memiliki invers 

terhadap perkalian. Contohnya adalah ring  , hanya 1 dan -1 yang memiliki invers 

terhadap perkalian. Unsur yang memiliki invers terhadap perkalian disebut unit. 

 

Definisi 2.2.4 (Fraleigh, 2014) 

Suatu elemen   dari ring komutatif   dengan unsur satuan disebut unit jika   

habis membagi 1 atau dengan kata lain   memiliki invers perkalian. Dua elemen 

       berasosiasi di   jika      dimana   adalah suatu unit di  . 

 

Ideal merupakan sub-struktur yang penting dari suatu ring, konsep ideal dari suatu 

ring analog dengan konsep subgrup normal dari suatu grup. 

 

Definisi 2.2.5 (Roman, 2008) 

Misalkan   adalah ring, suatu subhimpunan tak kosong   dari   dinamakan ideal 

jika 

1. Himpunan   merupakan subgrup dari  , yakni       berlaku      . 

2. Himpunan   tertutup terhadap perkalian oleh setiap unsur di ring  , yakni jika 

        maka berlaku      dan     . 

 

Tidak semua ideal dibangun oleh satu unsur, ideal yang memiliki satu pembangun 

disebut ideal utama, berikut definisinya. 

 

Definisi 2.2.6 (Roman, 2008) 

Misalkan   suatu ring, ideal yang dibangun oleh suatu unsur     dinamakan 

ideal utama, yakni                .  
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Contoh 2.2.2 

1. Himpunan bilangan bulat genap yakni    merupakan ideal utama yang 

dibangun oleh 2. 

2. Ideal       dari ring      bukan merupakan ideal utama karena dibangun oleh 

2 dan  . 

 

Suatu ideal   dari ring   dikatakan ideal maksimal bila   berbeda dengan   dan 

tidak ada ideal lain selain   yang mengandung    Berikut definisinya. 

 

Definisi 2.2.7 (Roman, 2008) 

Suatu ideal   dari   dinamakan ideal maksimal jika     dan apabila ada ideal   

dari   dimana       maka     atau    . 

 

Contoh 2.2.3 

1. Ideal       merupakan ideal maksimal dari  , karena tidak ada ideal lain 

yang mengandung   kecuali   itu sendiri. 

2. Ideal        bukan merupakan ideal maksimal dari   karena ada ideal 

        dimana    . 

 

Bila   dan   merupakan ideal maka perkalian   dan   dapat didefinisikan sebagai 

berikut. 

 

Definisi 2.2.8 (Dummit dan Foote, 2004) 

Diberikan   dan   merupakan ideal dari ring  . Perkalian ideal   dan 

  didefinisikan sebagai,       


n

i 1

                     . 

 

Perkalian dua ideal juga membentuk ideal, berikut teorema yang diberikan. 

 

Teorema 2.2.1 (Romdhini, Irwansyah & Switrayni, 2016) 

Jika   dan   merupakan ideal dari ring  , maka     merupakan ideal dari ring    
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Bukti. Ambil sebarang                    dan             

         , jelas       . 

Ambil sebarang    . Perhatikan bahwa                       . 

Karena      dan   ideal, maka jelas      ,          . Jadi diperoleh    

  . 

Perhatikan bahwa                       .  Karena      dan   ideal, 

maka jelas      ,          . Jadi diperoleh      . 

Jadi ,    merupakan ideal dari ,  .   

 

 

2.3 Daerah Integral 

Misalkan   adalah ring dan     maka        . Hal ini 

menunjukkan bahwa jika terdapat faktor yang 0 dalam perkalian unsur-unsur dari 

ring  , maka hasil kalinya adalah 0. Akan tetapi konvers dari pernyataan tersebut 

tidak selalu benar. Contohnya pada ring     diperoleh  ̅   ̅   ̅, akan tetapi 

tidak ada satupun dari faktor-faktor tersebut merupakan  ̅. Dari contoh tersebut,  ̅ 

dan  ̅ dikatakan pembagi nol di    . Ring yang tidak memiliki pembagi nol 

disebut daerah integral. Definisi berikut akan mendeskripsikan lebih jauh 

mengenai hal tersebut. 

 

Definisi 2.3.1 (Romdhini, Irwansyah & Switrayni, 2016) 

Misalkan   adalah ring. Suatu unsur tak nol     disebut pembagi nol jika 

terdapat suatu unsur tak nol     sehingga      atau     . 

 

Definisi 2.3.2 (Romdhini, Irwansyah & Switrayni, 2016) 

Suatu ring komutatif   dengan unsur satuan dinamakan daerah integral jika   

tidak memuat unsur pembagi nol. 

 

Contoh 2.3.1 

1. Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa 

merupakan salah satu contoh daerah integral. 
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2. Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian mod 6 

yaitu    bukan merupakan daerah integral, karena ada pembagi nolnya yaitu  ̅ 

dan  ̅. 

 

Dalam daerah integral, bilangan prima dan bilangan tak tereduksi bisa 

didefinisikan, berikut definisinya. 

 

Definisi 2.3.3 (Fraleigh, 2014) 

Suatu elemen taknol dan bukan unit   dari suatu daerah integral   disebut tak 

tereduksi di   jika setiap pemfaktoran      di   hanya terpenuhi bila   atau   

adalah unit. 

 

Definisi 2.3.4 (Fraleigh, 2014) 

Suatu elemen taknol dan bukan unit   dari suatu daerah integral   disebut prima 

jika untuk setiap      ,        berimplikasi     atau    . 

 

Contoh 2.3.2 

1. Pada bilangan bulat,   merupakan salah satu bilangan tak tereduksi karena 

semua faktornya berbentuk       atau            dimana 1 dan -1 

merupakan unit. 

2. Pada bilangan bulat,   bukan merupakan bilangan tak tereduksi karena ada 

faktornya yang berbentuk       dimana 2 dan 3 keduanya bukan unit. 

 

 

2.4 Daerah Ideal Utama, Daerah Euclid dan Daerah Faktosisasi Tunggal 

 Pada subbab ini akan dipaparkan keterkaitan antara daerah ideal utama, 

daerah Euclid dan daerah faktorisasi tunggal. 

 

Definisi 2.4.1 (Romdhini, Irwansyah & Switrayni, 2016) 

Suatu daerah integral   merupakan suatu daerah ideal utama jika setiap idealnya 

merupakan ideal utama. 

 



 
 

10 
 

Dalam daerah ideal utama, ideal maksimal dan bilangan tak tereduksi saling 

berkaitan. Berikut teoremanya. 

 

Teorema 2.4.1 (Fraleigh, 2014) 

Suatu ideal     pada daerah ideal utama merupakan ideal maksimal jika dan hanya 

jika   tak tereduksi. 

Bukti. Diberikan   ideal maksimal dari suatu daerah ideal utama    Andaikan 

     di  , maka          Jika         maka   dan   berasosiasi, sehingga 

  merupakan unit. Jika         maka haruslah             karena     ideal 

maksimal, sehingga   dan   berasosiasi. Akibatnya   unit. Dari dua kasus 

tersebut diperoleh   atau   unit. Jadi   tak tereduksi. 

Sebaliknya, andaikan   tak tereduksi di    Jika         kita dapatkan      . 

Jika   unit, maka           . Jika   bukan unit, maka   harus unit, sehingga 

terdapat     sehingga     . Akibatnya            , jadi         

dan kita dapatkan        . Dari dua kasus tersebut diperoleh       atau 

       . Jadi     ideal maksimal.  

 

Dalam daerah ideal utama, unsur tak tereduksi dan unsur prima ekivalen. Lebih 

jelasnya berikut teorema yang diberikan. 

 

Teorema 2.4.2 (Roman, 2008) 

Misalkan   daerah ideal utama,      prima jika hanya jika   tak tereduksi. 

Bukti. Misalkan   prima dan     , artinya     . Karena   prima berlaku     

atau    . Tanpa mengurangi keumuman, misalkan hanya berlaku      artinya 

     untuk suatu    . Selanjutnya           diperoleh          . 

Karena daerah ideal utama merupakan daerah integral dan     maka haruslah 

       diperoleh       Akibatnya   suatu unit di  . Jadi   tak tereduksi. 

Sebaliknya, misalkan   tak tereduksi dan     . Berdasarkan teorema 2.4.1 

diperoleh     ideal maksimal. Akibatnya             atau             . 

Untuk           diperoleh    . Untuk             diperoleh         

untuk suatu      . Dengan mengalikan kedua ruas dengan   diperoleh 
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         . Karena       dan       maka    . Dari kedua kasus tersebut 

maka     atau    . Jadi   prima.   

 

Setiap bilangan bulat, dapat ditulis sebagai perkalian hingga bilangan bilangan 

prima. Secara umum, pada daerah integral yang setiap elemennya dapat ditulis 

sebagai perkalian hingga bilangan-bilangan tak tereduksi dikatakan daerah 

faktorisasi tunggal. Berikut definisi yang diberikan. 

 

Definisi 2.4.2 (Roman, 2008) 

Suatu daerah integral   disebut daerah faktorisasi tunggal bila memenuhi kondisi 

berikut: 

a. Setiap elemen   yang bukan nol ataupun unit bisa difaktorkan menjadi 

perkalian hingga bilangan tak tereduksi. 

b. Jika         dan         adalah dua faktorisasi berbeda dari suatu unsur 

di   maka     dan faktorisasi    dapat diurutkan kembali sehingga    dan 

   berasosiasi. 

 

Daerah ideal utama merupakan daerah faktorisasi tunggal, berikut lemma dan 

teorema yang diberikan. 

 

Lemma 2.4.1 (Kondisi rantai naik)  (Fraleigh, 2014) 

Diberikan   suatu daerah ideal utama. Jika          merupakan suatu rantai 

naik dari ideal-ideal   , maka terdapat suatu bilangan bulat positif   sehingga 

      untuk setiap    . 

Bukti. Kita ketahui bahwa           merupakan ideal dari    Karena   

merupakan ideal utama, maka       untuk suatu    . Karena          

,maka didapatkan     , untuk suatu     . Untuk    , didapatkan 

              

Diperoleh       untuk    .   

 

Teorema 2.4.3 (Roman, 2008) 

Setiap daerah ideal utama   merupakan derah faktorisasi tunggal. 
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Bukti. Diberikan     dimana   tak nol dan bukan unit, jika   tak tereduksi 

maka bukti selesai. Jika   tereduksi maka        dimana faktor-faktonya bukan 

unit. Jika    dan    tak tereduksi maka bukti selesai. Jika tidak, misalkan    

tereduksi, sehingga         dimana faktor-faktonya bukan unit. Dengan cara 

yang sama, didapatkan 

                                          

Setiap langkah, memfaktorkan   menjadi perkalian faktor-faktor yang bukan unit. 

Bagaimanapun proses itu akan berhenti setelah berhingga langkah. Dalam 

keadaan lain, itu akan menghasilkan tak berhingga barisan          elemen-

elemen bukan unit dari  , dimana      membagi   , sehingga diperoleh rantai naik 

                  

Tetapi kontradiksi dengan kondisi rantai naik ideal utama. Jadi haruslah   dapat 

difaktorkan menjadi berhingga elemen-elemen tak tereduksi. 

Untuk menunjukkan ketunggalan, misalkan 

          

Merupakan faktor-faktor lain tak tereduksi. 

Kemudian kita dapatkan               berimplikasi        . Tanpa mengurangi 

perumuman, kita asumsikan      atau       maka         dan karena    tak 

tereduksi maka    unit. Jadi    dan    berasosiasi. Kita dapatkan 

                              

Berdasakan hukum pembatalan diperoleh 

              

Dengan cara yang sama, diperoleh 

               

Karena    tak tereduksi, maka haruslah       

 

Dalam daerah integral, kita bisa mendefinisikan norma Euclid. Norma Euclid 

merupakan fungsi yang memetakan elemen tak nol ke bilangan bulat tak negatif 

dengan beberapa kondisi. Untuk lebih jelasnya berikut definsi norma Euclid. 
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Definisi 2.4.3 (Fraleigh, 2014) 

Suatu norma Euclid pada suatu daerah integral   adalah suatu fungsi   yang 

memetakan elemen tak nol ke bilangan bulat tak negatif yang memenuhi kondisi 

berikut : 

a. Untuk setiap            terdapat       sehingga        , dimana 

    atau            

b. Untuk setiap          berlaku           . 

Suatu daerah integral   merupakan daerah Euclid bila terdapat norma Euclid pada 

 . 

 

Teorema 2.4.4 (Fraleigh, 2014) 

Setiap daerah Euclid merupakan daerah ideal utama. 

Bukti. Diberikan   suatu daerah Euclid dengan norma Euclid  , dan diberikan   

suatu ideal di  . Jika       maka       dan   ideal utama. Untuk    , maka 

ada     di  . Pilih   sehingga      merupakan minimal dari      untuk semua 

   . Jelas      , karena     dan   ideal. Sebaliknya, ambil sebarang     

sehingga berdasarkan kondisi 1 definisi norma Euclid, terdapat   dan   sehingga 

      , dimana     atau          . Perhatikan bahwa        

dimana      , karena   ideal berakibat    . Karena keminimalan dari     , 

maka           tidak mungkin. Jadi haruslah     sehingga         , 

diperoleh      . Jadi        

 

Dengan menggunakan norma Euclid, dapat ditentukan unit dari dari daerah Euclid 

itu sendiri, untuk lebih jelasnya berikut teorema yang diberikan. 

 

Teorema 2.4.5 (Fraleigh, 2014) 

Untuk suatu daerah Euclid D dengan norma Euclid  ,  (1) adalah minimal dari 

semua      untuk elemen tak nol    , dan     adalah unit jika dan hanya 

jika          . 

Bukti. Perhatikan bahwa untuk        berlaku                  

Misalkan sebarang unit   di  , maka berlaku juga                  . 

Tetapi      minimal, jadi haruslah          . 
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Sebaliknya, andaikan ada elemen tak nol     dimana          . Dengan 

menggunakan algoritma pembagian, terdapat       sehingga berlaku 

        

Dimana     atau          . Karena           adalah minimal dari 

semua      untuk elemen tak nol    , maka           tidak mungkin 

terjadi, jadi haruslah    . Diperoleh      . Jadi   adalah unit di     

 

 

2.5 Ideal Prima dan Ideal Hampir Prima 

Abstraksi bilangan prima pada ring diperkenalkan oleh Dedekind pada 

Tahun 1871, dinamakan ideal prima, berikut definisinya. 

 

Definisi 2.5.1 (Fraleigh, 2014) 

Suatu ideal     dalam ring komutatif   merupakan ideal prima jika       

berimplikasi     atau     untuk      . 

 

Selanjutnya pada Tahun 2009, ideal prima diperumum lagi menjadi ideal hampir 

prima oleh Bathwaadekar-Sharma. Definisnya sebagai berikut. 

 

Definisi 2.5.2 (Bhatwadekar dan Sharma, 2009) 

Suatu ideal     dalam ring komutatif   merupakan ideal hampir prima 

jika          berimplikasi     atau     untuk      . 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut akan diberikan beberapa contoh : 

 

Contoh 2.5.1 

1. Ideal       merupakan ideal prima dari ring  . 

2. Ideal       bukan merupakan ideal prima dari ring  , karena ada       

dimana         tetapi       dan      . 

3. Ideal     ̅    ̅  merupakan ideal hampir prima dari ring   , tetapi bukan 

merupakan ideal prima karena ada  ̅  ̅     dimana  ̅  ̅    ̅  tetapi  ̅    ̅  

dan  ̅    ̅ . 
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4. Ideal     ̅    ̅  ̅  ̅  merupakan ideal hampir prima dari ring    , tetapi 

bukan merupakan ideal prima karena ada  ̅      dimana  ̅  ̅    ̅  tetapi 

 ̅    ̅ . 

 

 

2.6  Bilangan bulat Gauss 

Bilangan kompleks merupakan perumumam dari bilangan real, begitu juga 

dengan bilangan bulat Gauss yang meupakan perumuman dari bilangan bulat. 

 

Definisi 2.6.1 (Fraleigh, 2014) 

Bilangan bulat Gauss adalah suatu bilangan kompleks      dengan      . 

Untuk bilangan bulat Gauss       , norma dari   ialah           .  

 

Norma pada bilangan bulat Gauss memiliki beberapa sifat, lebih jelasnya berikut 

lemma yang dberikan. 

 

Lemma 2.6.1 (Fraleigh, 2014) 

Dalam     , fungsi norma   untuk setiap          berlaku beberapa sifat 

sebagai berikut : 

a.       . 

b.        jika dan hanya jika      

c.                 

Bukti. Misalkan          dan          

a.        
    

 , jelas       . 

b.        
    

    terpenuhi jika dan hanya jika       (    . 

c.                           
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Berikut lemma yang menunjukkan bahwa bilangan bulat Gauss merupakan daerah 

integral. 

 

Lemma 2.8.2 (Fraleigh, 2014) 

Himpunan bilangan bulat Gauss adalah daerah integral. 

Bukti. Jelas bahwa      merupakan ring komutatif dengan unsur satuan. Akan 

ditunjukkan bahwa      tidak memiliki pembagi 0. Jika      maka 

                     . Berimplikasi        atau       , 

sehingga berimplikasi     atau    . Jadi      tidak memilik pembagi nol 

sehingga      merupakan daerah integral.   

 

Telah dibuktikan di atas bahwa bilangan bulat Gauss merupakan daerah integral, 

sehingga dapat ditunjukkan bahwa bilangan bulat Gauss merupakan daerah 

Euclid. 

 

Teorema 2.6.1 (Fraleigh, 2014) 

Fungsi   diberikan oleh           untuk          adalah norma Euclid 

pada     , sehingga      merupakan daerah Euclid. 

Bukti. Perhatikan bahwa untuk           ,        
    

 , jelas 

      . Sehingga untuk setiap       di     ,                    . 

Ini membuktikan kondisi 2 pada definisi norma Euclid. Selanjutnya akan 

dibuktikan kondisi 1 pada definisi norma Euclid. Diberikan          dengan 

         dan         , dimana     . Kita harus menemukan     

     sehingga        dimana     atau             
    

 . 

Diberikan 
 

 
      untuk      . Diberikan       bilangan bulat di   yang 

mendekati bilangan rasional   dan  . Diberikan          dan       . 

Jika      bukti selesai. Jika tidak, dari kontruksi   kita tahu bahwa        
 

 
 

dan        
 

 
. Sehingga  (

 

 
  )   (               )  

                 (
 

 
)
 

 (
 

 
)
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Kita dapatkan               ( (
 

 
  ))       (

 

 
  )  

    
 

 
     . Jadi fungsi   merupakan norma Euclid sehingga      merupakan 

daerah Euclid.   

 

Tidak semua unsur di bilangan bulat Gauss merupakan unit, berikut lemma yang 

diberikan. 

 

Lemma 2.6.3 (Fraleigh, 2014) 

Unit di      hanya        dan –  . 

Bukti. Karena        merupakan minimal dari      untuk setiap elemen tak 

nol        dengan        dan           . Berdasarkan Teorema 

2.4.4, maka semua        yang memenuhi             merupakan unit. 

Karena             , maka haruslah      dan     atau     dan 

      Jadi unit di      hanya        dan   .   

 

Bilangan tak tereduksi dan bilangan prima merupakan ekivalan pada bilangan 

bulat Gauss, untuk lebih jelasnya berikut teorema yang diberikan. 

 

Teorema 2.6.2  

Misal       ,   tak tereduksi jika dan hanya jika   prima. 

Bukti. Karena      merupakan daerah Euclid, maka berakibat      merupakan 

daerah ideal utama. Berdasarkan teorema 2.4.2 maka jelas teorema ini terbukti.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kajian pustaka (studi literatur) 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, maupun sumber 

bacan lain yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Penelitian 

dilakukan dengan membaca, mengkaji dan memahami referensi yang berasal dari 

buku maupun sumber bacaan yang lain seperti jurnal, makalah-makalah yang 

memuat topic ataupun materi yang berkaitan dengan grup, bilangan prima, ideal 

prima, ideal hampir prima, ring bilangan bulat Gauss serta beberapa topik yang 

dibutuhkan untuk menunjang skripsi ini.  

 

3.2  Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi literatur yaitu mencari dan mempelajari sumber literatur yang 

berhubungan dengan grup, bilangan prima, ideal prima, ideal hampir prima, 

ring bilangan bulat Gauss serta beberapa topik yang dibutuhkan untuk 

menunjang penelitian ini.  

2. Menentukan bilangan prima Gauss yaitu mencari bentuk bilangan prima pada 

bilangan bulat Gauss. 

3. Membuat konjektur, yaitu menduga karakteristik ideal prima dan ideal hampir 

prima pada ring bilangan bulat Gauss. 

4. Membuktikan konjektur, yakni membuktikan dugaan sehingga didapatkan 

karakteristik ideal prima dan ideal hampir prima pada ring bilangan bulat 

Gauss. 

5. Menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. 
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Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini bisa diamati 

dalam bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Menentukan bilangan prima Gauss 

Kesimpulan 

Membuktikan konjektur karakteristik/sifat-sifat Ideal 

prima pada bilangan bulat Gauss 

Membuat konjektur karakteristik/sifat-sifat Ideal 

prima pada bilangan bulat Gauss 

Studi Literatur 

Gambar 3.2.1 Bagan langkah-langkah penelitian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai bilangan prima Gauss, ideal prima 

dan ideal hampir prima pada ring bilangan bulat Gauss. Hasil yang didapatkan 

peneliti dalam bab ini ditandai dengan bintang (*). 

 

4.1 Bilangan Prima Gauss 

 Pada bagian sebelumnya telah dijabarkan definisi bilangan prima dan 

bilangan tak tereduksi dimana keduanya merupakakan dua hal yang ekivalen pada 

bilangan bulat Gauss. Selanjutnya bilangan prima pada bilangan bulat disebut 

bilangan prima biasa dan bilangan prima pada bilangan bulat Gauss disebut 

bilangan prima Gauss. 

Tidak semua bilangan prima biasa ganjil dapat ditulis sebagai penjumlahan dua 

bilangan kuadrat. Kondisi dimana bilangan prima biasa ganjil dapat ditulis 

sebagai penjumlahan dua bilangan kuadrat diberikan oleh teorema berikut. 

 

Teorema 4.1.1 (Teorema Fermat        ) (Fraleigh, 2014) 

Diberikan   suatu bilangan prima ganjil di  , maka         untuk       

jika dan hanya jika             . 

Bukti. Misalkan   prima ganjil dan        ,      . Karena   ganjil maka 

  dan   tidak boleh keduanya ganjil atau keduanya genap, sehingga haruslah yang 

satu genap dan lainnya ganjil. Misalkan      dan        diperoleh 

                                     . Jadi    

        . 

Sebaliknya, misalkan             . Perhatikan bahwa        adalah grup 

perkalian dan memiliki order    . Karena 4 merupakan pembagi    , kita 

dapatkan        mengandung suatu elemen   berorde  . Itu berakibat    

berorde 2, sehingga           di   . Selanjutnya di   kita dapatkan 

           , jadi   membagi      di  . 
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Pandang   dan      di     , kita dapatkan   membagi      =           . 

Andaikan   tak tereduksi di     , maka   harus membagi       atau      . 

Jika   membagi       maka               untuk suatu      . Kita 

dapatkan     , tidak dapat terjadi karena   bilangan prima ganjil. Begitu pula 

jika   membagi       maka                untuk suatu       Kita 

dapatkan       , tidak dapat terjadi karena   bilangan prima ganjil. 

Pengandaian bahwa   tak tereduksi pada       salah, jadi haruslah   tereduksi 

pada     . 

Karena   tereduksi pada     , maka                dimana        dan 

       bukan unit. 

Dengan mengambil normanya,                   dimana tidak ada 

satupun           atau          . Akibatnya               

      Sehingga kita dapatkan                        dengan (  

          .  

 

Lemma 4.1.1 (Fraleigh, 2014) 

Diberikan   suatu bilangan prima di  ,                      untuk 

      jika dan hanya jika   tereduksi di     . 

Bukti. Misalkan               . Untuk     berakibat     , untuk 

    berakibat     . Kedua kasus tersebut tidak mungkin terjadi karena   

merupakan bilangan prima. Jadi haruslah      , akibatnya        dan 

       bukan unit di     . Jadi   tereduksi di     . 

Sebaliknya, diberikan   tereduksi di     , artinya ada                    

sehingga                dimana        dan        bukan unit. 

Dengan mengambil normanya, diperoleh                   dimana tidak 

ada satupun           atau          . Akibatnya           

          Sehingga kita dapatkan                        dengan 

(            .  

 

Teorema dan lemma sebelumnya digunakan untuk menentukan bilangan prima 

biasa yang merupakan bilangan prima Gauss. Hal tersebut diberikan oleh teorema 

berikut. 
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Teorema 4.1.2 (Maulana, Wardhana, Switrayni dan Aini, 2018) 

Diberikan   suatu bilangan prima di  ,   merupakan bilangan prima Gauss jika 

dan hanya jika             . 

Bukti. Untuk bilangan prima genap yakni      jelas tidak bertentangan dengan 

teorema. 

Untuk   prima ganjil di  , berdasarkan teorema Fermat dan lemma 4.1.1, 

didapatkan fakta bahwa,   tereduksi di      jika dan hanya jika             . 

Ekivalen dengan,   tak tereduksi di      jika dan hanya jika             . 

Perhatikan bahwa              , artinya              atau              

atau            . 

Untuk              atau             , tidak mungkin karena   merupakan 

bilangan prima ganjil, maka haruslah             . 

Karena tak tereduksi dan prima ekivalen di     , jadi didapatkan   bilangan prima 

Gauss jika dan hanya jika             .   

 

Contoh 4.1.1 

1. Contoh bilangan prima biasa yang merupakan bilangan prima Gauss adalah 

3, 7, dan 11 karena bilangan-bilangan tersebut tidak dapat ditulis menjadi 

perkalian dua bilangan yang bukan unit. 

2. Contoh bilangan prima biasa yang bukan bilangan prima Gauss adalah 2 dan 

5 karena              dan               . 

 

Bila   merupakan bilangan prima Gauss, maka       dan –    juga merupakan 

bilangan prima Gauss. Hal tersebut akan dituangkan pada teorema berikut. 

 

Teorema 4.1.3 (Maulana, Wardhana, Switrayni dan Aini, 2018) 

Jika   sebarang bilangan prima Gauss, maka       dan –    juga bilangan prima 

Gauss. 

Bukti. Karena   prima Gauss, maka setiap faktor      hanya terpenuhi bila   

unit atau   unit. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan hanya   merupakan 

unit. Perhatikan bahwa                              dan     

             . Karena himpunan unit di      tertutup terhadap perkalian, 
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maka       dan     juga unit di     . Jadi       dan –    juga merupakan 

bilangan prima Gauss.   

 

Bila   merupakan bilangan prima Gauss, maka konjugat dari   juga merupakan 

bilangan prima Gauss. Hal tersebut akan dituangkan pada teorema berikut. 

 

Teorema 4.1.4  

Jika        sebarang bilangan prima Gauss, maka  ̅       juga bilangan 

prima Gauss. 

Bukti. Misalkan  ̅    . Perhatikan bahwa    ̅̅   ̅  ̅, karena   prima Gauss 

maka  ̅  atau  ̅ unit di     . Karena unit di      hanya        dan   , berakibat 

  atau   juga unit di       Jadi  ̅ merupakan bilangan prima Gauss. 

 

Dari contoh 4.1.1, diketahui bahwa 5 bukan merupakan bilangan prima Gauss 

karena                dimana keduanya bukan unit, tetapi        dan 

       merupakan bilangan prima Gauss karena normanya merupakan bilangan 

prima biasa. Hal tersebut akan dijelaskan dalam teorema berikut. 

 

Teorema 4.1.5 (Fraleigh, 2014) 

Misalkan               jika      merupakan bilangan prima di   maka   

merupakan bilangan prima Gauss. 

Bukti. Misalkan      , dimana         . Dengan mencari normanya, 

diperoleh              , karena      merupakan bilangan prima maka 

haruslah      atau      unit. Kita ketahui bahwa normanya merupakan suatu 

bilangan bulat tak negatif dan unit pada bilangan bulat hanya 1 dan -1, sehingga 

diperoleh        atau        berakibat   atau   merupakan unit di     . 

Jadi   merupakan bilangan prima Gauss.   

 

Teorema 4.1.6 

Misalkan                  , jika   merupakan bilangan prima Gauss, 

maka      merupakan bilangan prima di  . 
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Bukti. Misalkan   prima Gauss, diperoleh juga  ̅ prima Gauss. Andaikan      

bukan prima di     maka              dimana            prima di  . Bila 

           dibagi 4, maka akan bersisa 1, 2 atau 3.  

Untuk             , suatu             berdasarkan teorema Fermat maka 

                       , karena normanya prima di   diperoleh juga 

       prima Gauss. Perhatikan bahwa          dan           berakibat 

           . Karena      prima Gauss dan        ̅, maka          

atau         ̅, dimana   dan  ̅ tidak berasosiasi dengan      karena      

   ̅            . 

Untuk             , suatu            , diperoleh                . 

Perhatikan bahwa          dan          berakibat           . Karena     

prima Gauss dan        ̅, maka         atau        ̅, dimana   dan  ̅ 

tidak berasosiasi dengan      karena         ̅           . 

Untuk             , suatu            , berdasarkan teorema 4.1.2 maka 

   merupakan prima Gauss. Karena         dan       ̅ maka      atau 

    ̅, dimana   dan  ̅ tidak berasosiasi dengan     karena   maupun  ̅ bagian 

real, imajinernya tak nol dan    bilangan prima Gauss yang bulat. 

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, kita akan selalu bisa menemukan bilangan 

prima Gauss yang tidak berasosiasi dengan   dan  ̅, dimana bilangan prima 

Gauss tersebut merupakan faktor dari   atau  ̅. Akibatnya    bukan bilangan 

prima Gauss atau  ̅ bukan prima Gauss. Kontradiksi dengan   dan  ̅ prima 

Gauss. Pengandaian  salah, jadi haruslah      merupakan prima di  . 

 

Contoh 4.1.2  

Bilangan             merupakan bilangan prima Gauss karena        

         merupakan bilangan prima biasa. 

 

Bentuk umum bilangan prima Gauss diberikan dalam teorema berikut. 

 

Teorema 4.1.7 

Misalkan            ,   memenuhi salah satu sifat berikut  

1. Untuk        ,   bilangan prima di   dan              . 
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2. Untuk        ,   bilangan prima di   dan              . 

3. Untuk      ,       merupakan bilangan prima di  . 

Jika dan hanya jika   merupakan bilangan prima Gauss. 

Bukti. Untuk sifat (1) dan (2), merupakan akbiat dari teorema 4.1.2 dan 4.1.3. 

Sifat (3), merupakan akibat dari teorema 4.1.5 dan 4.1.6   

 

 

4.2 Ideal Prima dan Ideal Hampir Prima pada Bilangan Bulat Gauss 

 Pada bagian ini akan dibahas beberapa contoh ideal prima dan ideal 

hampir prima serta kaitan ideal prima dan ideal hampir prima pada bilangan bulat 

Gauss. Ideal yang dibangun oleh   dari ring bilangan bulat Gauss merupakan 

ideal prima dan juga ideal hampir prima. 

 

Berikut beberapa contoh ideal tak nol yang merupakan ideal prima dan bukan 

ideal prima pada ring bilangan bulat Gauss. 

 

Contoh 4.2.1 

1. Ideal           merupakan ideal prima dari ring bilangan bulat Gauss. 

Bukti. Ambil sebarang                     dimana              

       . Karena                     , diperoleh          

         . Karena     bilangan prima Gauss maka              atau 

            , artinya                  atau                   

Jadi            merupakan ideal prima dari ring bilangan bulat Gauss. 

2. Ideal         merupakan ideal prima dari ring bilangan bulat Gauss. Bukti. 

Ambil sebarang                     dimana                  . 

Karena                  , diperoleh                . Karena    

bilangan prima Gauss maka           atau          , artinya         

     atau              Jadi        merupakan ideal prima dari ring 

bilangan bulat Gauss. 

3. Ideal       bukan merupakan ideal prima dari ring bilangan bulat Gauss, 

karena terdapat                dimana                     , 

tetapi          dan         . 
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4. Ideal        bukan merupakan ideal prima dari ring bilangan bulat Gauss, 

karena terdapat               dimana                    , 

tetapi           dan           

 

Dari beberapa contoh tersebut, dapat dibuat konjektur/dugaan bahwa ideal tak nol 

yang dibangun oleh bilangan prima Gauss merupakan ideal prima. Konjektur ini 

telah dibuktikan menjadi suatu teorema sebagai berikut. 

 

Teorema 4.2.1* (Maulana, Wardhana dan Switrayni, 2019) 

Misalkan       ideal tak nol pada ring bilangan bulat Gauss,   merupakan ideal 

prima jika dan hanya jika   merupakan bilangan prima Gauss. 

Bukti. Misalkan      dimana         , diperoleh       . Karena     ideal 

prima maka diperoleh       atau      . Akibatnya     atau    . Jadi   

bilangan prima Gauss. 

Sebaliknya, ambil          dimana        artinya     . Karena   bilangan 

prima Gauss maka diperoleh     atau    , diperoleh       atau      . Jadi   

merupakan ideal prima pada ring bilangan bulat Gauss.  

 

Ideal yang dibangun oleh bilangan prima Gauss juga merupakan ideal hampir 

prima, berikut teorema yang diberikan. 

 

Teorema 4.2.2* (Maulana, Wardhana dan Switrayni, 2019) 

Misalkan       ideal tak nol pada ring bilangan bulat Gauss,   merupakan ideal 

hampir prima jika dan hanya jika   merupakan bilangan prima Gauss. 

Bukti. Diberikan     ideal hampir prima, andaikan   bukan prima. Karena      

bukan unit dan      merupakan daerah faktorisasi tunggal, maka   dapat ditulis 

sebagai perkalian hingga bilangan-bilangan prima Gauss.  

Misalkan             dimana               merupakan bilangan prima 

Gauss.  

Pilih      dan          , diperoleh                       , 

tetapi           dan               . Akibatnya     bukan ideal hampir 
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prima, kontradiksi dengan     merupakan ideal hampir prima. Jadi haruslah   

merupakan bilangan prima Gauss. 

Sebaliknya, diberikan   bilangan prima Gauss. Berdasarkan teorema 4.2.1 maka 

    merupakan ideal prima. Berdasarkan definisi ideal prima, maka jelas     

merupakan ideal hampir prima pada ring bilangan bulat Gauss.  

 

Berdasarkan teorema-teorema di atas, diperoleh ideal prima dan ideal hampir 

prima merupakan ekivalen pada ring bilangan bulat Gauss, berikut teoremanya. 

 

Teorema 4.2.3* (Maulana, Wardhana dan Switrayni, 2019) 

Misalkan   ideal pada ring bilangan bulat Gauss,   merupakan ideal prima jika dan 

hanya jika   merupakan ideal hampir prima. 

Bukti. Untuk    , jelas   merupakan ideal prima dan juga ideal hampir prima. 

Untuk    , berdasarkan teorema 4.2.1 dan 4.2.2 jelas   ideal prima jika dan 

hanya jika   ideal hampir prima.   

 

Teorema 4.2.4* 

Misalkan          merupakan ideal pada ring bilangan bulat Gauss,      

memenuhi salah satu sifat 

1.      . 

2.        ,   bilangan prima di   dan              . 

3.        ,   bilangan prima di   dan              . 

4.        ,       bilangan prima di  . 

jika dan hanya jika          merupakan ideal hampir prima. 

Bukti. Untuk      , jelas ideal yang dibangun oleh 0 merupakan ideal 

hampir prima. Untuk sifat (2), (3) dan (4) merupakan akibat dari teorema 4.1.7 

dan teorema 4.2.2.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil 

berdasarkan materi-materi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menghasilkan bentuk umum bilangan prima Gauss serta 

karakteristik ideal prima dan ideal hampir prima pada bilangan bulat Gauss yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Secara umum,        merupakan bilangan prima Gauss jika dan hanya 

jika memenuhi salah satu sifat berikut : 

a. Untuk        ,   bilangan prima di   dan              . 

b. Untuk        ,   bilangan prima di   dan              . 

c. Untuk      ,       merupakan bilangan prima di  . 

2. Ideal          merupakan ideal prima sekaligus ideal hampir prima pada 

ring bilangan bulat Gauss jika dan hanya jika memenuhi salah satu 

karakteristik sebagai berikut : 

a.       

b. Untuk        ,   bilangan prima di   dan              . 

c. Untuk        ,   bilangan prima di   dan              . 

d. Untuk      ,       merupakan bilangan prima di  . 

 

5.2 Saran 

 Setelah membahas ideal prima dan ideal hampir prima pada ring bilangan 

bulat Gauss, penulis ingin menyampaikan beberapa saran bagi para pembaca 

ataupun peneliti selanjutnya. 

1. Perlu dilakukan penelitian bentuk abstraksi bilangan prima lainnya seperti 

submodul prima, submodul prima lemah, submodul hampir prima dan lainnya. 

2. Diharapkan untuk para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian 

pada ring yang lebih umum lagi. 
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