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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah Graf

Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler seorang

matematikawan berkembangsaan Swiss pada tahun 1736 melalui tulisan Euler

yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang sangat

terkenal di Eropa. Masalah jembatan Konigsberg adalah mungkin tidaknya

melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Konigsberg masing-masing tepat

satu kali dan kembali lagi ditempat semula. Untuk memecahkan masalah itu,

Euler memisalkan daratan yang dihubungkan dengan titik (vertex) dan jembatan

dinyatakan dengan garis atau sisi (edge). Euler berkesimpulan bahwa tidak

mungkin seseorang dapat melalui ketujuh jembatan itu,masing-masing satu kali

dan kembali lagi ketempat semula. Sehingga kisah Jembatan Konisberg ini

menjadi sejarah Lahirnya Teori Graf.

Penduduk kota Konisberg (sekarang bernama Kalilingrad, di Uni Soviet)

sering berjalan – jalan pada saat libur ke kota tersebut, kemudian muncul suatu

keinginan untuk dapat menikmati daerah tersebut dengan melalui ketujuh

jembatan tepat satu kali yakni bermula dari satu tempat ( A, B, C atau D) dan

kembali ketempat semula. Mereka berusaha untuk memperoleh rute yang sesuai

dengan keinginan tersebut dan selalu mencoba menjalaninya. setelah mencoba

berkali-kali ternyata mereka tidak berhasil kemudian mereka mengirim surat

kepada Euler. Namun sesuai dengan ulasannya bahwa tidak mungkin seseorang

dapat melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi

ketempat semula.

2.2 Konsep Dasar Graf

Menurut (Rinaldi Munir, 2003:291) dalam bukunya matematika Diskrit Graf: , ,	yang dalam hal ini::	himpunan tidak-kosong dari simpul-simpul (vertices) = { , ,…, }
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E : himpunan sisi (edges) yang menghubungkan sepasang simpul ={ , ,…, }
tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Sebuah graf di

mungkinkan tidak mempunyai satu buah simpul (vertek) tanpa satu buah pun

dinamakan graf rival. Simpul (vertex) pada graf dapat dinomori dengan huruf

seperti , , , ….	dengan bilangn asli 1,2,3, ….	 atau gabungan keduanya.

Sedangkan sisi (edge) yang menghubungkan simpul (vertex) dinyatakan

pasangan atau dengan lambang , ,…, .

2.3 Jenis - Jenis Graf

Berdasarkan ada tidaknya sisi ganda, maka graf dibagi menjadi dua jenis:

1. Graf sederhana (simple graph).

Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf

sederhana.

Contoh graf sederhana dengan 4 simpul 2 garis:

(Graf sederhana)

2. Graf tak-sederhana (unsimple-graph).

Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak-sederhana

(unsimple graph). Contoh :

(Graf tak-sederhana)
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Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat

digolongkan menjadi dua jenis:

1. Graf berhingga (limited graph)

Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya, n, berhingga.

Contoh :

(Graf berhingga)

2. Graf tak-berhingga (unlimited graph)

Graf yang jumlah simpulnya, n, tidak berhingga banyaknya disebut graf tak

berhingga.

Contoh :

(Graf tak-terhingga)

Berdasarkan jenis graf yang sering digunakan, berikut akan dijelaskan

definisi dari beberapa jenis graf.

1. Graf terhubung (connected graph) dan graf tak terhubung (disconnected

graph).

Suatu graf disebut sebagai graf terhubung apabila untuk setiap pasang titik

dan didalam himpunan terdapat lintasan dari ke , yang juga harus

berarti ada lintasan dari ke , dimana lintasan ini adalah suatu garis yang

melalui tiap titik dalam suatu graf tepat satu kali. Jika ada lintasan yang tidak

terhubung, maka graf disebut graf tidak terhubung (disconnected graph).

ℎ
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Contoh :

(Graf terhubung ) (Graf tak terhubung)

2. Graf pohon

Graf pohon adalah graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Graf

adalah graf pohon jika dan hanya jika terdapat hanya satu dan hanya satu

jalur diantaranya setiap pasang titik dari graf . Contoh :

( Graf Pohon ) (Tidak Graf Pohon)

3. Graf Hutan

Graf  tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit, sirkuit ialah lintasan

yang kembali ke titik asal atau disebut lintasan tertutup. Setiap komponen di

dalam graf terhubung tersebut adalah pohon.
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Contoh :

( Graf hutan )

2.4 Hasil Kali Comb dan Hasil Kali Korona

a. Hasil Kali Comb

Definisi 2.2 (Mega, dkk, 2014) Diberikan graf dan adalah dua graf

terhubung. Misalkan titik adalah titik di graf . Hasil kali comb dari dan

, dinotasikan

dengan ⊳ , adalah sebuah graf yang diperoleh dengan melakukan satu

penggandaan pada dan menggandakan sebanyak | |	dan

mencangkokkan penggandaan graf ke- i di titik	 ke titik ke-i dari graf .

Berikut ini contoh penamaan  graf ⊳
s
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Gambar 2.1 graf ; 	 	 ; 	 ⊳
b. Hasil Kali Korona (Corona Product)

Hasil kali korona ʘ	 dari dua graf dan didefinisikan oleh Frucht

dan Harary (Harary, 1996), sebagai graf yang diperoleh dengan membuat satu

penggandaan dari graf yang mempunyai titik dan menggandakan graf

sebanyak kemudian menghubungkan titik ke- graf ke setiap titik hasil

penggandaan graf ke- .

2.5 Pelabelan Graf

Pelabelan pada suatu graf adalah pemetaan yang memasangkan unsur-unsur

graf (titik/sisi) dengan bilangan bulat positif. (Wallis, dkk, 2000) menyatakan

bahwa pelabelan pada suatu graf adalah pemetaan yang memetakan unsur-unsur

pada suatu graf (titik atau sisi) ke bilangan-bilangan (biasanya ke bilangan bulat

positif atau bilangan bulat non negatif). Jika domain dari pemetaan adalah titik,

maka pelabelannya disebut pelabelan titik (vertex labeling). Jika domainnya

adalah sisi maka pelabelannya disebut pelabelan sisi (edge labeling), dan jika

domainnya adalah titik dan sisi maka pelabelannya disebut pelabelan total (total

labeling).

Bobot (weight) dari elemen graf adalah jumlah dari semua label yang

berhubungan dengan elemen graf tersebut (Wallis, 2000). Bobot dari titik
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dengan pelabelan adalah ( ) = 	 + ∑ ( )∈ 	 . Sedangkan bobot

dari sisi adalah = + + 	 .

2.6 Pelabelan Total Tak Teratur Titik

Misalkan 	 = 	 ( , ), pelabelan- total didefinisikan sebagai pemetaanλ: V ∪ E → 1,2, … , .
Baca, dkk. Mendefinisikan bahwa, pelabelan- total dikatakan sebagai

pelabelan- total tak teratur titik dari graf jika untuk setiap titik dan yang

berbeda maka ( ) ≠ ( ).( ) merupakan bobot titik x yang dinyatakan sebagai:= 	 + 	∈
Hingga saat ini pemanfaatan teori pelabelan graf sangat dirasakan

peranannya, terutama pada sektor komunikasi, transportasi, penyimpanan data

komputer dan pemancar frekuensi radio. Pada sistem pengaturan frekuensi

radio, permintaan yang besar atas pelayanan wireless dan terbatasnya frekuensi

yang tersedia memerlukan penggunaan yang efisien.

Masalah yang muncul adalah bagaimana agar gelombang sinyal yang

digunakan dapat efisien dan tidak terjadi interferensi. Topik pengoptimalan label

pada graf sedemikian hingga membuat setiap bobot titiknya berbeda dipelajari

melalui nilai total ketakteraturan titik ( ), pada sistem pengaturan frekuensi

radio, dapat berupa jarak terkecil yang memungkinkan dua pemancar untuk

melakukan transmisi data tanpa mengalami interferensi.

Nilai total ketakteraturan titik graf (total vertex irregularity strength)

dinotasikan dengan ( ) adalah nilai minimum atau label terbesar

minimum yang digunakan untuk melabeli graf dengan pelabelan total tak

teratur titik. Baca dkk menunjukkan batas bawah dan batas atas nilai dari nilai

total ketakteraturan titik untuk sebarang graf.
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Teorema 2.1 (Lolita, 2014) Untuk m ≥ 2 dan m bilangan genap,	ʘ	 = 2 + 23
Bukti :

Derajat titik terkecil dari graf ʘ	 adalah 2. Perhatikan bahwa jumlah titik

yang berderajat dua pada ʘ	 	adalah		2 . Supaya mendapatkan pelabelan

optimal, titik-titik yang berderajat terkecil dilabeli sedemikian sehingga bobot

untuk titik-titik berderajat 2 tersebut dimulai dari 3, 4, 5, . . . , 2 + 2. Sementara

bobot titik graf ʘ	 yang berderajat 2 adalah jumlah dari 3 buah bilangan

bulat positif yang disebut label, yaitu 1 label titik itu sendiri dan 2 label sisi yang

bersisian dengan titik tersebut. Oleh karena itu, kita dapatkan label terbesar

minimum yang digunakan yaitu⌈	 ⌉dan tidak mungkin lebih kecil dari⌈	 ⌉. Jadi, kita dapatkan bahwa	 ʘ	 ≥ .
Untuk ≥ 2 dan m bilangan genap, maka ikuti aturan pemberian nama

titik-titik pada graf ʘ	 berikut:

a. Pemberian nama titik-titik pada graf 	
Titik-titik ke , , , , … , 2, , , … , , 1 secara berurutan

kita beri nama , , , , … , .
b. Pemberian nama titik-titik pada graf 	

Titik-titik pada graf 	 yang terkait dengan titik dengan =1, 2, 3, . . . , − 1 diberi nama dengan dengan = 1	 untuk titik ke 2 dari 	
dan = 2 untuk titik ke 1 dari 	 . Sedangkan titik-titik pada graf 	 yang

terkait dengan titik dengan = , , … , diberi nama dengan

dengan = 1 untuk titik ke 1 dari 	 dan = 2 untuk titik ke 2 dari 	 .

sehingga himpunan titik dari graf ʘ	 adalah:( ʘ	 ) = { , 1⃒ ≤ ≤ dan 1 ≤ ≤ 2},
dan himpunan sisi dari graf ʘ	 adalah:( ʘ	 ) = { 1⃒ ≤ ≤ dan = 1} ∪ { 1⃒ ≤ ≤ dan= 1} ∪ { 1⃒ ≤ ≤ − 1 dan 2 ≤ ≤ }.
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Didefinisikan = untuk 2 ≤ ≤ .

Pelabelan total tak teratur titik dengan pelabelan sebagai berikut:

Untuk m ≥ 6
Rumus pelabelan titik dan pelabelan sisi didapat dengan melihat pola yang

telah diperoleh pada graf ʘ	 , dengan = 	2, 4, . . . , 10. Sebelum

merumuskan pelabelan titik dan pelabelan sisi tersebut, terlebih dahulu

didefinisikan = untuk 1 ≤ ≤ .

Untuk ≥ 6
a. Pelabelan titiknya adalah:

λ 													 =
2 − 2 + 1							; jika	 = 12 + − 2 − 2 + 2					; jika	2 ≤ ≤ − 225 + 42 	− 2 − 								; jika	 =2 + − 2 − 2 + 5							; jika		 = 	 22 + − 2 + 4 − 2 								; jika + 22 ≤ ≤ − 23 + 2 + 82 − 2 − 								; jika	 = − 1,

λ 											 = 1										; jika	 = 1	dan	1 ≤ ≤ 2+ − 2				; jika	2 ≤ ≤ 	dan	1 ≤ ≤ 2.
b. Pelabelan sisinya adalah:

λ 							 = 															; jika		 = 1	dan	1 ≤ ≤ 2								; jika	2 ≤ ≤ 	dan	1 ≤ ≤ 2,
λ( ) =

+ 23 																																										 ; jika	1 ≤ ≤ 4	dan	 = 1	2 − 13 					 ; jika	5 ≤ ≤ 	dan	 	 	3 = 0	dan	 = 12 − 23 						 ; jika	5 ≤ ≤ 	dan	 	 	3 = 1	dan	 = 123 												 ; jika	5 ≤ ≤ 	dan	 	 	3 = 2	dan	 = 1,
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λ 	
1																																																				; jika	 1	dan	 2																																													; 	jika	1 22 	dan	 1																																			; 	jika	 2 	 2	dan	 1																																																												; jika	 22 	dan	 .

Bobot titik dari graf ʘ	 		pada merupakan bilangan bulat

positif berurut yang dimulai dari 3 sampai dengan	2 2. Sedangkan pada

yaitu bilangan bulat positif berurut yang dimulai dari 2 3 sampai

dengan 3 2. Sehingga setiap titik dalam pelabelan total tak teratur titik dari

graf ʘ	 memiliki bobot yang berbeda. Dan dapat disimpulkan bahwaʘ	
Contoh :

Jika 6 maka didapatkan ʘ	 5. Pelabelan grafʘ	 pada Gambar 4.3 berikut merupakan pelabelan yang optimal dengan

menggunakan rumus pelabelan sisi dan pelabelan titik  yang telah didapat diatas.

Dari Gambar 4.3 dapat kita lihat bahwa pada setiap bobot titiknya tidak

ada yang sama. Atau dapat disimpulkan sebagai berikut :

.

Jadi, pelabelan ini adalah pelabelan-5 total tak teratur titik pada ʘ	 .


