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BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu matematika, graf adalah himpunan , , dan ditulis dengan

notasi = , , yang mana 	 	adalah himpunan tidak kosong dari verteks-

verteks { , , … , } yang dalam hal ini verteks merupakan himpunan tidak

kosong dari verteks-verteks (vertices atau node) dan 	adalah himpunan

biasanya dinotasikan dengan { , , … , } atau sisi yang menghubungkan

sepasang verteks, (Munir, 2009). Sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai

satu buah pun, tetapi verteksnya harus ada minimal satu.

Pelabelan graf merupakan suatu topik dalam teori graf. Objek kajiannya

berupa graf yang secara umum direpresentasikan oleh titik dan sisi serta himpunan

bagian bilangan cacah yang disebut label. Yang diperkenalkan pertama kali oleh

(Sedlàček, 1964). Teori pelabelan graf sangat bermanfaat terutama pada sektor

sistem komunikasi dan transportasi, navigasi geografis, radar, penyimpanan data

komputer, dan pemancar frekuensi radio.

Pelabelan titik adalah pelabelan dengan domain himpunan titik, pelabelan sisi

adalah pelabelan dengan domain himpunan sisi, dan pelabelan total adalah

pelabelan dengan domain gabungan himpunan titik dan himpunan sisi. Ada

beberapa pelabelan pada graf diantaranya: pelabelan gracefull, pelabelan harmoni,

pelabelan tak teratur , pelabelan ajaib, dan pelabelan anti ajaib.

Pada Tahun 2013 Saputro, dkk pada jurnal yang berjudul The Metric

Dimension of Comb Product Graphs yang membahas tentang graf hasil kali

dalam perkembangannya membahas tentang dimensi metrik pada graf hasil kali

dari graf terhubung dan . Hasil kali antara graf dan adalah

sebuah graf yang diperoleh dengan melakukan satu penggandaan pada graf dan

menggandakan graf sebanyak jumlah titik pada graf dan mencangkokkan

penggandaan graf ke- pada titik di graf ke titik ke- dari graf (Mega

Kristina, dkk, 2014).
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Pelabelan total tak teratur titik sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan

diantaranya oleh Nurdin, Salman, Gaos dan Baskoro membuktikan untuk≥ 2	, 	 = 	; 	 	 = + 1; 	 = + 1 dan untuk ≥4, = ( + 1)/3 . Anholcer dan Palmer memperoleh nilai total

ketakteraturan titik yaitu = ( + 2 )/(2 + 1) untuk ≥ 2 dan≥ 2 + 1. Untuk penelitian yang mencakup graf lebih luas Anholcer,

karonnski, dan Prefer memperoleh = ( + 1)/2 .

Oleh karena itu penulis tertarik untuk memperoleh nilai total ketakteraturan

titik ( ) dari salah satu bentuk graf yang bukan termasuk dalam graf hutan,

yaitu Graf Hasil 	 dan 	 ( ⊳ 	 ) dengan judul “NILAI TOTAL

KETAKTERATURAN TITIK DARI GRAF 	⊳ 	 DENGAN

BILANGAN GANJIL”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana menentukan rumus

untuk ( ⊳ 	 ) dengan bilangan ganjil?”

1.3 Batasan Masalah

Pada tugas akhir ini, masalah akan dibatasi sampai pembahasan nilai total

ketakteraturan titik ⊳ 	 yang akan ditentukan hanya untuk 	 ≥ 1 dan

adalah bilangan ganjil.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rumus dari ( ⊳ 	 )
dengan adalah bilangan ganjil.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Mengetahui nilai total tak teratur titik pada graf ⊳ 	 dengan

merupakan bilangan ganjil
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2. Mengetahui lebih luas tentang graf	 ⊳ 	 dengan merupakan bilangan

ganjil

3. Sebagai bahan acuan untuk pembahasan lebih lanjut

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembuatan tulisan ini mencakup lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang sejarah graf, definisi graf, jenis-jenis

graf, hasil kali comb dan hasil kali korona, pelabelan graf, definisi

pelabelan graf, pelabelan total tak teratur titik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan prosedur untuk menyelesaikan masalah( ⊳ 	 ).
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab ini membahas secara detail tentang hasil-hasil yang diperoleh

dari graf 	 ⊳ 	
BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.


