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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika dan topik yang unik karena 

hanya dengan mengkaji titik dan sisi dapat mengaplikasikannya ke berbagai bidang ilmu 

pengetahuan, seperti masalah dalam jaringan komunikasi, ilmu komputer, transportasi, dan 

lain sebagainya. Teori graf berawal pada tahun 1736 ketika Leonhard Euler mempublikasikan 

bukunya mengenai pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang berjudul Solution 

Problematis Ad Geometrian Situs Pertinentis. Minat akan teori graf baru berkembang setelah 

tahun 1920 hingga akhirnya buku teks tentang teori graf muncul pada tahun 1936. Buku 

tersebut ditulis oleh Denes Konig dengan judul “The Story of Finite and Infinite Graphs”  

yang diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Pada saat itulah minat terhadap teori graf 

berkembang pesat [14].  

Salah satu topik dalam teori graf yang mengalami perkembangan pesat adalah 

pelabelan. Pelabelan pada graf pertama kali di perkenalkan oleh Sadlàck (1964), kemudian 

Stewart (1966), lalu Kotzig dan Rosa (1970). Pelabelan pada suatu graf adalah sebarang 

fungsi yang memasangkan unsur-unsur graf (titik atau sisi) dengan bilangan (biasanya 

bilangan bulat) [12]. 

Pelabelan total tak teratur diperkenalkan oleh Martin Baca, dkk [4]. Mereka 

memperkenalkan dua jenis pelabelan total tak teratur, yaitu pelabelan total tak teratur titik 

dan pelabelan total tak teratur sisi. 

Penelitian mengenai nilai ketakteraturan masih sedikit. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk menentukan nilai ketakteraturan sisi pada graf pohon pisang (𝐵𝑛,𝑚). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas didalam skripsi adalah 

menentukan nilai ketakteraturan sisi pada graf pohon pisang (𝐵𝑛,𝑚). 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Pelabelan yang dikaji adalah pelabelan tak teratur sisi. 

2. Graf yang dikaji adalah graf pohon pisang (𝐵𝑛,𝑚) dengan 𝑛 ≥ 3,𝑚 ≥ 3. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan pelabelan tak teratur sisi pada graf pohon pisang (𝐵𝑛,𝑚). 

2. Menentukan nilai ketarteraturan sisi dari graf pohon pisang (𝐵𝑛,𝑚). 

 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Studi literatur, yaitu mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan yang 

berkaitan dengan penelitian dari berbagai buku, jurnal, dan media online. 

2. Pemahaman mendalam mengenai graf yang dikaji. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan didalam skripsi adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi pembahasan dalam skripsi. 

Secara garis besar, bab ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan konsep 

dasar teori graf, jenis-jenis graf, nilai ketakteraturan dan pelabelan. 

BAB III NILAI KETAKTERATURAN SISI PADA GRAF POHON PISANG (𝐵𝑛,𝑚) 

Bab ini berisi pembahasan utama dari skripsi, yaitu menentukan nilai 

ketakteraturan sisi pada graf pohon pisang (𝐵𝑛,𝑚). 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji. Selain itu juga 

diberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut untuk pembahasan tersebut. 

Kemudian diakhiri daftar pustaka. 
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