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ARSTRAK--Lapangan merupakan salah satu bentuk gelanggang yang mempunyai sifat-sifat yang
cukup menarik untuk dikaji, khususnya lapangan yang banyaknya unsur berhingga atau yang lebih dikenal dengan
lapangan hingga. Yang menarik dari lapangan hingga adalah banyaknya rmsur yang terkandung di dalamnya, yang
ditentukan sepenuhnyaoleh suatu bilangan prima yang merupakan karakteristik lapangan tersebut. Pada makalah
ini akan dikaji eksistensi dan ketunggalan lapangan hingga dengan order atau banyaknya unsur yang terkandung
di dalamnya merupakan perpangkatan suatu bilangan prima yang merupakan karakreristiknya, melalui dua buah
pendekatan,yaitu pendekatanmelalui ruang vektor dan pendekatandengan suku banyak
Kata kunci : karakteristilq order, suku banyak monik tak-tereduksi, ruang vektor

PENDAHULUA}I
Lapangan yang banyaknya unsur
berhingga atau yang lebih dikenal dengan
lapanganhirggq merupakansalahsatubentuk
gelanggangyang mempunyai terapan yang
cukup luas di bidang informasi. Menurut
Koblitz [3] dan juga McEliece [4] beberapa
sub-bidang di dalam teori informasi yang
memanfaatkan"jasa" lapangan hingga ini
antaxa lain : laiptografi, pemrosesancitra
digital, komunikasi perambatanspektrumdan
koreksi kesalahan penyandian. Di samping
terapan atau peranan pentinguya di cabang
matematikayang lain seperti : teori bilangan,
teori grup, geometriproyeksi,dll [5, p.155].
Terlepas dari beberapapenerapannyadalam
berbagai bidang di atas, makalah ini hanya
pertanyaanUntuk
menjawab
pertanyaan di atas, terdapat beberapa
pendekatan yang dapat digunakan untuk
mengkaji eksistensilapanganhingga dengan
order selain bilangan prima tersebuf di
antaranyapendekatanmelalui ruangveklor dan
pendekatan
dengansukubanyak.Dengankedua
pendekatandi atas akan diperlihatkanbahwa
PEMBAHASAI{
Misalkan F suatu lapangan, dengan
mengingatkembali definisi karakteristiksuatu
gelanggangdan mengingat lapangan adalah
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membahas kajian teoritis pada lapangan
hingganyasajaada hal ini
Lapanganhinggasenantiasa
dari
kenyataan
bahwa
untuk
setiap
dapatdilihat
gelanggang
prima
p,
bilangan
bulat
bilangan
p
modulo merupakanlapanganhingga dengan
orderataubanyaknyaunsuryangterkandungdi
dalamnyasebanyakp [5, Teorema1.1,pp.2 3]. Berawal dari kenyataan ini, mtmcul
pertanyaanmendasar: apakahlapanganhingga
denganorder selainbilanganprima juga ada ?
Jika ad4 ada berapa banyakkah lapangan
hingga yang demikian atau tunggalkah
keberadaannya ?
Bagaimanakah pula
mengkonstruksi lapangan hingga yang
demikian?
lapanganhingga denganorder selain bilangan
prima juga ada" uniknya order dari lapangan
hingga ini merupakan perpangkakn suatu
bilangan prima dan lapanganyang demikian
senantiasa tunggal. Selanjutnya dengan
eksistensi suku banyak tak tereduksi, dapat
dikonstruksi lapangan hingga dengan order
selainbilanganprima di atas.
gelanggangyang mempunyai unsur satuarl
Durbin [1], memberikan definisi alternatif
untuk karakteristik suatu lapangarq dimana
karakteristik dari lapangan F, didefinisikan
sebagai bilangan bulat positif terkecil k
sedemikian hingga kl : 0, dengan 1
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menyatakanunsur satuandari F. Jika bilangan
bulat k di atas tidak ada maka dikatakanF
mempunyai karakteristik 0. Dengan definisi
karakteristiklapangandi atas,dipunyaiteorema
berikut ini :
TeoremaI
Karakteristik suatu lapangan adalah 0 atau
suatubilanganprima.
EksistensiLapanganHingga
Misal diberikanbilanganprima p, maka
Zn - {a, l, ..., p - 1}, yaitu gelanggang
bilanganbulat modulo p merupakanlapangan
denganorderdankarakteristikp. Kenyataanini
mengungkapkan bahwa lapangan hingga
senantiasaada. Sekarangasumsikandipunyai
lapanganhingga denganorder q. berikut ini
akan diberikan sebuah teorema yang
menyatakaneksistensilapanganhinggadengan
order selain bilangan prima. Namun
sebelumnya akan diberikan beberapa lema
berikut ini :
Lema 1
Kuakteristik
suatu lapangan hingga
senantiasamerupaknnbilanganprima.
Lema 2
Misallran F suatu lapangan hinga, maka F
memuat sub-lapanganyang isomorfis fo Zo,
denganp suntubilanganprima.
Bukti:
Misalakan F lapangan hingga dan 1
menyatakanunsur satuandari F. Didefinisikan
barisan{uo,ur, uzo...} di F dengan
uo: 0, uo: uo-l+ l, untukn: lr 2, ...
Dari pendefinisian barisan di atas, untuk
sebarangbilanganbulat positifs dant berlaku:
I]"+t=r]s* u t

danu*=tt".lt'

( 1)

(2)

Karena F lapangan hingga, maka u, tidak
mungkin semumya berbeda, dengan perkataan
lain terdapat pengulangan unsur di dalam {ui,
ur, u2, ...) di atas. Misalkan u; : u;+r adalah
pengulangan pertam4 yaitu unsur-unsirr u0, ur,
..., uj+k-rsemuanya berbed4 tetapi u;+p= u;.
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Menurutpersama:ln(1) di atas,diperolehu1nr=
=
B ur,,sehinggau* 0. Dimana0 adalahunsur
pertamadari barisan{u"}, yang berulanguntuk
pertama kalinya pada urutan ke-k. Dengan
demikian unsur-unsurdari {us, ur, ...? uk,l}
saling berbedadan k merupakankarakteristik
dari lapangan F. BerdasarkanLema I, k
merupakansuatubilanganprima Tulis k : p,
denganp suatubilanganprim4 makadipunyai
himpunan{uo, ur, ..., up-r} yang merupakan
sub-lapangandari F yang isomorfis dengan
lapangan4 = {I, 2, ..., p - 1}, melalui
pengaitanu; +> i.
Teorema2
Misallran F suatu lapangan hingga dengan
dengan karakteristik p, dengan p suatu
bilanganprima, makaF memuatsebanyakq :
f unsur,dengnrn suatubilanganbulatpositif.
@:
Misalkan F lapanganhingga, maka menurut
yang isomorf
Lema2, F memuatsub-lapangan
ke lapanganZn. Sehinggamenunrt[5, Teorema
4.1, p.441,F dapat dipandangsebagairuang
vektor atas Zn. Karena F mempunyai order
hingg4 maka F sebagairuang vektor atasZo
mempunyaidimensihingga,katakanlahtF : Zrl
= n. MisalkanB = {vr, yz,..., v"} adalahuntuk
F atas Zn, maka untuk setiap x e F dapat
dinyatakansecaratunggd sebagaikombinasi
linier:
X = C[l Vl * Ctz Vz * ... * O[oVo,

untuksuatu&b &2,. .., ao e Zn.
Karenaterdapatp kemungkinanuntuk
setiap nilai cq dalam kombinasilinier di atas,
maka ada sebanyakp" kombinasi linier yang
menyatakanunsur-unsuryang berlainandari F.
ini memperlihatkanbahwaF memuattepat p"
unsur berlainan atau !l : po, untuk suatu
bilanganprima p danbilanganbulatpositif n.
Teorema2 di atasmengatakanbahwa
jika diberikan suatu lapmgan hingga, maka
order lapangan hingga tersebut senantiasa
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merupakan perpangkatan bulat dari suatu
primq
yang
merupakan
bilangan
karalteristiknya. Sebaliknya, jika dibedkan
sebarang bilangan prima p dan sebarang
bilanganbulat positifn, apakahsenantiasaada
lapanganhinggadenganorderq = p" ?
Untuk menjawabpertanyaanini, akan
diberikanterlebihdahulubeberapalemaberikut
i ni:
Lema 3
Jika lapanganhingga F denganorder q ada,
maka untuk semuu bilangan bulat positif n,
terdapat palircg sedikit sebuah sulat banyak
berderajatn yang tak tereduksiatasF.
Lema 4
JilcaF suatulaVangmthinga dan F* : F \ {0},
maks F* merupakan grup siHik terhadap
operasiperkalian.
Lema 5
Jika F suatu lapangan hinga dengan
lcarakteristikp, maka sular banyakxq * x €
Zo[xJ terurailcanatasfalaor-faktor linier pada
F[xJBukti:
Misalkan F lapangan hingga dengan
karakteristikp, makamenurutTeorema2, order
dari F adalahp", dengann = [F : Zr]. Dengan
demikiangrupmultiplikatif F* dari unsur-unsur
tak nol di F mempunyaiorder p" - 1. Sehingga
unfuksetiapa e F berlakuaq-r= 1, denganq:
p" dan aQ= a.

Dengandemikiansukubanyakxq- x €
Zo[x] mempunyaiq : p' akar berlainandi F.
Sehinggasukubanyakxq- x dapatdituliskan
xe- x = (x- a1)(x- ar) ... (x - an),
dengandr,a,20...,aq€ F,
yaitu xq - x teruraikan ke dalam faktor-faklor
linier di F[x],
Lema 6
Misallron F
lapangan hingga dengan
karalaeristik p, maka suku banyakf( x ) : xu x, dengan q : f, tidak mempmyai akar yang
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sama di dalam sebarang lapangan perluasan K
dari F.
Teorema 3
Untub sebarang bilangan prima p dan
sebarang bilangan bulat positif n terdapat
lapangan hingga dengan order f .
Egkti:
Pandangsuku banyak xq- x € Znf{, dengan q
= p", maka terdapat lapangan perluasan F dari
Zn sedemikian hingga pada F[x], suku banyak
xq * x teruraikan atas faktor-faktor linier
xe-.x= ( x-a, ) ( x- az) ...( x-q

)

dengana'r,a,2,
..., aq€ F.
Menurut Lema 6, xq - x tidak mempunyai akarakar yang samadi F dan karena suku banyak f
- x berderajat nr, maka a,r,b, ..., ao adalah q
buah akar berlainan dari xq- x.
Bentuk himpunan A = {a e F I aq: a}. Akan
diperlihatkan bahwa A suatu lapangan. Tampak
bahwa A * A dan A memuat q buah unsur yang
berlainan.
Selanjtrtnyamisalkan 4 b e A, maka aq: a dan
bq = b, sehingga ( ab )n - aq bq = ab atau ab e
A. Perhatikan bahwa
( a + b )q : aq+ qaq-rb,. [:)

+ ...
aq-2b2

\2)

+ qabtr + bq,
(q\

senantiasa
dimana koefisienbinomial l-l
\ r)
habis dibagi oletr q, untuk 1 < r < q - 1.
Sehingga( a + b )o = ao+ bq= a + b ataua + b
eA.
Dengan demikian karena A suatu
himpunanbagian hingga dari suatu lapangan
dan terhrtupterhadapoprasi penjumlahandan
perkalian, maka A merupakansub-lapangan
dariF.
Akhirnya karenaA mempunyaiq = pn
buah unsur, maka terbuftti bahwa A suatu
lapanganhinggadenganorderp".
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KetunggalanLapanganHingga
Dari pembahasan
sebelumnya
diketahui
bahwa untuk sebarangbilangan prima p dan
sebarangbilangan bulat positif rq lapangan
hingga dengan order p" senantiasa bisa
yangmlmcul di sini :
ditemukan.Permasalahan
berapa banyakkah lapangan hingga dengan
order atau banyaknya unsur merupakan
perpangkatan
bulat suatubilanganprima di atas
? Di sini akan diperlihatkanbahwa dua buah
lapanganhingga sebarangdenganbanyaknya
unsur yang terkandung di dalamnya sama
isomorfis.
senantiasa
Namun sebelumnyaakan diberikan terlebih
dahululemaberikutini.
Lema 7
Jil@f( x ) adalah sulcubarryakberderajat n
yang tak teredulai atas Z, malwf(x) membagi
xQ-x, denganq: p'.
Teorema4
Jikn E dan F adalah lapangan-lapangan
hinggadenganorderyang sama,malcaE danF
saling isomorfu.

E&i:

Misalkan E dan F adalah lapangan-lapangan
hingga denganorder pn, untuk suatubilangan
prima p dan bilangan bulat positif n. Maka
menurut Lema 4, F* merupakangrup siklilq
katakanlahdibangunoleh sebuahunsurb e F.
DengandemikianZo(b) adalahlapanganyang
diperoleh denganmenggabungkan
b pada7r,
yangtidak lain adalahF sendiri,Karena[F : Zo]
= n, maka b adalah aljabar atas 14 dengan
derajatn, dimanan = 5( g(x) ) dan g(x) adalah
sukubanyakminimal untukb di Z[x] sertag(x)
tak tereduksiatasZ.
Pandangpemetaan
V : 4[x] -+ F: Zo(b),
yang didefinisikanoleh V( {x) ) = (b), untuk
setiap (x) € 4lxl,
maka V adalah
homomorfismadari Zo[x] ke F yang bersifat
pada denganKe(V) = (g(x)), yaitu ideal dari
ZnVl yang dibangun oleh g(x). Dengan
demikianF = Zo[x] / (g(x).
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Selanjutnyakarena g(x) suku banyak
berderajatn yang tak tereduksidi Zn[x], maka
menurut Lema 4, g(x) harus membagi suku
banyak xq - x, denganq = p". Di sisi lain,
karena suku banyak xq - x teruraikanatas
faktor-faktorlinier di E[x], yaitu :
xe- x = (x - a1)(x- az)... (x - ao),
&r,82,..., aq€ E.
dengan
Dengandemikianq(x) harusmembagi
(x - a1)(x- a2)... (x -q).
Menurut Herstein [2, Akibat 4.5.10, p.160],
g(x) tidak mungkinrelatif prima dengansemua
x - ai di E[x]. Denganperkataanlain, terdapat
hinggag(x)
suatuj e {1, 2, ..., m} sedemikian
danx - a;memplmlai sukubanyakpersekutuan
dengandenjat paling sedikit satu. Atau lebih
tepatnya"x - q membagig(x) di E[x], yaitu
g(x) : (x - q) h(x), untuk suatuh(x) e E[x].
Dengandemikiang(ar)= 0.
Kemudian karena g(x) tak tereduksidi Zo[x]
dan a; adalahakar dari g(x), makag(x) adalah
suku banyak minimal untuk ar di 7,r!x]..
SehinggaZu(E) = Zn[x) / (e(x)) = F dan
diperoleh[Zr(t) : Zof = n. JugakarenaZn@)c
E dan IE : Zo] = n, maka4(q) = E. Akibatnya
E = 4(q) = F, yaitu E dan F adalahlapanganlapanganyangisomorfis.
Pengkonstruksian
LapanganHingga
Ide dasar untuk mengkonstruksi
lapanganhingga dengan order p", dimana p
suatubilanganprima dann suatubilanganbulat
positi{ diberikan oleh Durbin [, Teorema
40.1,p.1801.Di manalapanganini dikonstruksi
denganmemanfaatkaneksistensisuku banyak
monik tak tereduksi dengan derajat n.
Meskipun tidak ada aturan yang baku dalam
pemilihansuku banyaktak tereduksiini untuk
mengkonstruksi lapangan
suku
banyakyang terpilih ataupuntidak senantiasa
menghasilkanlapanganyangisomorf.
Secara garis besar, pengkonstruksian
lapanganhinggadi atasdapatdilakukansebagai
berikut:
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1. Pilih suku banyak (x) dengan
derajat n yang tak tereduksi di
Zol4.
2. Diperoleh ideal ((x) dari Zn[x]
dan Z,n[x]/ ((x) adalahlapangan
hingga yang diinginkan, dengan
orderp".

+
0

0
0

1

I

ct

ct

l+a'

d

1+a.
a'

1+cz

1+u'

a+d

a+gz

Contoh:
_
Suku banyak 1 + x * x" € h[x1iefr- tereduksi
atas22. Oleh karenaitu 7'z[x] / (l + x-+ x3)
adalahlapanganhingga denganorder 2' = 8.
Tabel Cayley untuk operasi-operasilapangan
diberikanoleh:

I

0[

1+a

t

t+d

I

ct,

1+a

l+ct"

0

1+a

ct,

*
l*az

0

I

I

0

1+cr,
c[

1+{r'
*

1+o+a'
1+0,+or' 1*cr*cr' &*a'

ct*c['

1+a+ocz

1+cr,+c' cr+crz
az

l+c['

l+ez
*

a+a'
l+c[+c['

{

s+t
a*cr'
l+c[+oz

1+cr+cr,z

a+t

t
l*u,"

1*cr*oz
l+ct+a'
a+az
l+c[2
(['

0

I

I
o

0

c[
l+a

1+g

0

I

ct,

I

0

l+az

s+t

1+cr

l+cr,
ct,

Tabel 1. Oper*si Penjumlahan

a

0
I
0t

l+or

t

l+oz
a+az
l*a*c1,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

I

o

0

0

I

0

([

a'

l+cr

a*a=

l+a
I
l+a"
l+c+a/
alat
1+cr,+CIz I'to..z
at

l+or
0
l+cr

t

0

0

0

a'

l#s,"
1

c[+c['

l+cr+otz

a+g'

1+s

l+a'

l+cr+ocr

1+a+cr,' ct*c['
d"

1+cr,+cr,z

0

ct,

I

l*qt

g,

I

*
o[

l*o*cr'
l*a
a*a'

1+cr+crr l*uz
I
o
l*c'
l+ct,
c[

I
c[*c['

U.,

l+cr

d:

Tabel 2. Operasi Perkalian
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Hasil perhitunganpada kedua tabel di atas
mengacupadaaturanoperasidi Zz. Sebagai
co n toh (1+u2)+( 1*cr* a'):2*a' *
2& =0 + cr + 0 : a, yaitu di dalamoperasi
penjumlaha4 koefisien-koefisien hasil
penjumlahandireduksi denganaturan yang
berlaku pada h. Sedangkanuntuk operasi
perkalian"penyederhanaan
hasil perhitungan
mengacuatuftxl : Jika (n) : (l + d, + cr3)
q(a) + (a), maka(cr) = r(a). Sehingga
( l + ct'z) (l+a+c2)
=1*cr,+2*+crt+crn
=1*cr+(I,3+ctudia[x].
Di sisi lain 1 + g +o3 + a'4= (1 + c[ + c[) 1t
+ a) + (cr + c,2)dr 7n!x1,dengandemikian 1
* g * o3 +c[4=a+612dan
(1 + cr2x1+ 6r+ a2) = ct + 6'2padatabel.
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SIMPTTLAI{
Dari hasil pembahasan
di atasdapat
disimpulkanbahwauntuk sebarangbilangan
prima p dansebarangbilanganbulat positif rq
lapanganhingga denganorder p" senantiasa
ada dan semua lapangandenganorder ini
salingisomorfl
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