
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Matematika adalah salah satu cabang ilmu yang dikenal sebagai Queen of

Science. Terbukti dari banyak ilmu lain yang menerapkan metode-metode yang

terdapat dalam matematika. Salah satu bidang dalam matematika yang mendapat

perhatian besar adalah teori graf. Teori graf merupakan bagian dari matematika

yang banyak digunakan sebagai alat bantu untuk menggambarkan atau

menyatakan suatu permasalahan agar lebih mudah untuk dimengerti, dipahami,

dan diselesaikan. Banyak persoalan akan lebih jelas untuk dijelaskan apabila

dapat dibentukmenjadi suatu graf. [7]

Hingga saat ini pemanfaatan teori graf sangat dirasakan peranannya di

berbagai sektor ilmu lain. Salah satu penggunaan ilmu graf pada bidang ilmu lain

yaitu pada bidang ilmu kimia, diantaranya senyawa hidrokarbon yang dapat

dibentuk menjadi graf pohon.

Seiring dengan berjalannya waktu, kajian teori graf semakin berkembang.

Salah satu topik dalam teori graf adalah pelabelan graf. Pelabelan graf pertama

kali diperkenalkan oleh Rosa pada tahun 1967. [3] Pelabelan pada graf adalah

pemetaan yang membawa elemen-elemen graf ke nilai-nilai. [1] Berdasarkan

domainnya, pelabelan dibagi menjadi tiga, yaitu pelabelan titik, pelabelan sisi, dan

pelabelan total. Pelabelan titik adalah pelabelan dengan domain himpunan titik,

pelabelan sisi adalah pelabelan dengan domain himpunan sisi, dan pelabelan total

adalah pelabelan dengan domain gabungan antara himpunan titik dengan

himpunan sisi. Salah satu topik dari pelabelan graf adalah pelabelan total tak

teratur total yang diperkenalkan oleh Marzuki, Salman, dan Miller dalam

makalahnya yang berjudul On the total irregularity strength on cycles and

paths.[5]
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Misalkan adalah sebuah graf. Pelabelan total { }

disebut pelabelan total tak teratur total dari jika setiap dua titik yang

berbeda di memenuhi dan setiap dua sisi dan

yang berbeda di memenuhi , dimana
∑ dan . Nilai minimum

sehingga memiliki pelabelan total tak teratur total dinamakan nilai total

ketakteraturan total (total irregularity strength) dari dan dinotasikan dengan

. [5]

Pada skripsi ini, akan ditentukan pelabelan total tak teratur total pada

beberapa graf yang dibentuk dari graf roda, yaitu graf helm dan gabungan saling

lepas dari , yang dinotasikan dengan . Oleh karena itu,

pada skripsi ini, penulis mengangkat judul “PELABELAN TOTAL TAK

TERATUR TOTAL PADA GRAF HELM DAN GABUNGAN SALING

LEPASDARI GRAF RODA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa

permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah menentukan nilai

untuk graf helm dan gabungan saling lepas dari

, yang dinotasikan dengan .

1.3 BatasanMasalah

Dalam pembahasan skripsi ini masalah dibatasi pada graf helm dan

gabungan saling lepas dari , yang dinotasikan dengan .

1.4 TujuandanManfaat Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan .

2. Menentukan untuk gabungan saling lepas dari

, yang dinotasikan dengan .
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Adapun manfaat dari skripsi ini adalah :

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan dapat menjadi

referensi matematikawan lainnya yang ingin membahas materi tentang pelabelan

total tak teratur total.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Studi Literatur dan Pemahaman

Tahap studi literatur merupakan tahap dimana penulis

mengumpulkan dan memahamimateri yang terkait dengan penelitian.

2. Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Menentukan batas bawah untuk graf helm dan gabungan

saling lepas dari dengan memanfaatkan teorema-

teorema yang telah dikaji sebelumnya.

2. Menentukan batas atas untuk graf helm dan gabungan saling

lepas dari dengan mengkonstruksi pelabelan total

tak teratur total.

3. Menentukan nilai untuk graf helm dan gabungan saling lepas

dari .

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab yaitu

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan dari pembahasan masalah, metode

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.
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BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan graf

dan pelabelan total tak teratur total.

BAB III: PELABELANTOTAL TAKTERATURTOTALPADA

GRAFHELMDANGABUNGANSALING LEPASDARI

GRAF RODA

Bab ini berisi tentang hasil utama dari penelitian ini, yaitu

pelabelan total tak teratur total pada graf helm dan

pelabelan total tak teratur total pada graf .

BAB IV : KESIMPULANDAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan

permasalahan yang diajukan dan saran untuk

pengembangan skripsi ini dengan pokok permasalahan

yang berbeda di masa yang akandatang.
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