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ABSTRAK

Misalkan G adalah suatu graf terhubung sederhana berhingga dengan titik dan sisi,
ditulis graf-, dengan adalah bilangan asli. Pada tugas akhir ini, kajian dibatasi hanya
untuk dan Dalam kajian ini, akan ditunjukkan bahwa terdapat 3 graf-(5,6) yang
mempunyai pelabelan vertex-graceful dan juga sekaligus mempunyai pelabelan strong
vertex-graceful. Selanjutnya, pada kajian tugas akhir ini juga menunjukkan bahwa pada
graf-(6,7) terdapat 14 graf yang mempunyai pelabelan vertex-graceful. Dari ke 14 graf
ini, hanya empat graf yang mempunyai pelabelan strong vertex-graceful.

Kata kunci: graf-, pelabelan vertex-graceful, pelabelan strong vertex- graceful.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada tahun 1736

sebagai upaya pemecahan masalah jembatan Kӧ nigsberg. Masalah jembatan

Kӧ nigsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di kota

Kӧ nigsberg masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Euler mempresentasikan daratan yang

dihubungkan jembatan dengan titik (vertex) dan jembatan dinyatakan dengan sisi

(edge). Dengan menggunakan model tersebut, Euler berkesimpulan bahwa tidak

mungkin seseorang dapat melalui ketujuh jembatan tersebut masing-masing satu

kali dan kembali lagi ke tempat semula[2].

Pelabelan pada suatu graf adalah sebarang pemetaan atau fungsi yang

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

bulat positif). Pelabelan graf pertama diperkenalkan oleh Rosa (1967). Berbagai

macam pelabelan graf dikaji dan berkembang, baik konsep itu muncul untuk

keperluan aplikasi maupun teoritis. Aplikasi pelabelan graf dapat dijumpai dalam

berbagai bidang, diantaranya dekomposisi graf, kriptografi, teori koding (coding

theory), radar, desain sirkuit dan desain jaringan komunikasi [1]. Hingga kini

dikenal beberapa jenis pelabelan pada graf, antara lain pelabelan graceful, pelabelan

harmoni, pelabelan total tak beraturan, pelabelan ajaib, dan pelabelan anti ajaib.

Pelabelan graceful awalnya didefinisikan dan dikembangkan oleh Solomon

Colomb pada tahun 1972. Pada tugas akhir ini, penulis melakukan kajian pelabelan

vertex-graceful pada graf-(5,6) dan graf-(6,7).



1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang dikaji pada tugas akhir ini adalah menentukan pelabelan

vertex-graceful pada graf-(5,6) dan graf-(6,7).

1.3 Pembatasan Masalah

Diberikan suatu graf- dengan adalah bilangan asli. Graf- yaitu graf yang

mempunyai titik dan sisi. Pada tugas akhir ini, nilai dibatasi untuk dan

Selanjutnya, juga dibatasi untuk graf- yang sederhana terhubung berhingga.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah menentukan pelabelan vertex-

graceful pada graf-(5,6) dan graf-(6,7).



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada graf-(5,6) terdapat 3 graf yang merupakan pelabelan vertex-graceful dan

juga pelabelan strong vertex-graceful yaitu G1, G2, dan G3.

2. Pada graf-(6,7) terdapat 14 graf yang merupakan pelabelan vertex-graceful, yaitu

Empat graf diantaranya juga merupakan pelabelan strong vertex-graceful yaitu

dan.

4.2 Saran

Pada penelitian ini, penulis melakukan kajian pelabelan vertex-graceful pada

graf-(5,6) dan graf-(6,7). Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk graf-(7,8) dan

seterusnya.
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