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Abstrak— Makalah ini membahas tentang salah satu pelabelan pada graf yaitu 

pelabelan harmonis. Graf yang memiliki pelabelan harmonis disebut graf harmonis. 

Pada makalah ini ditunjukkan bahwa graf triangular ladder, graf triangular ladder 

pendant graf triangular fence termasuk kategori graf harmonis. 

Kata kunci: fence, harmonis, ladder, pendant, triangular 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teori graf pada masa modern ini dapat dikatakan pesat oleh karena dari tahun ke tahun 
semakin bertambah banyak orang yang mulai mempelajari dan menekuni teori graf. Graf adalah pasangan 
himpunan verteks dan himpunan sisi di mana himpunan verteksnya tidak boleh kosong dan setiap sisi 
menghubungkan dua buah verteks. Teori graf dapat diaplikasikan pada banyak bidang, baik yang sifatnya 
teoritis maupun yang praktikal, seperti pada ilmu kimia, ilmu komputer, teori koding, kriptografi, jalur 
transportasi, jaringan komunikasi, pembuatan peta dan lain-lain.  

Salah satu topik dalam teori graf adalah pelabelan graf. Pelabelan graf adalah pemetaan dari himpunan 
verteks atau himpunan sisi maupun keduanya dari suatu graf ke himpunan bilangan bulat dengan suatu 
kondisi tertentu. Jika domainnya adalah himpunan verteks (atau himpunan sisi) dari suatu graf maka 
pelabelannya disebut pelabelan verteks (atau pelabelan sisi). Jika domainnya adalah himpunan verteks dan 
himpunan sisi maka pelabelannya disebut pelabelan total [1]. Berdasarkan [2] telah terkumpul lebih dari 
2000 jurnal penelitian tentang pelabelan graf dan telah ditemukan 200 kelas graf beserta dengan 
pelabelannya. 

Misalkan   adalah suatu graf,      dan      berturut-turut menotasikan himpunan verteks dan 

himpunan sisi dari graf  . Graf   dapat juga dinotasikan dengan              . Pada makalah ini, 

pembahasan akan dibatasi pada graf terhubung, sederhana (tanpa looping dan sisi ganda) dan tidak berarah. 
Graf terhubung dengan banyak verteks   dan banyak sisi     disebut graf pohon.  

Definisi 1. [3] Diberikan suatu graf               dengan          dan         . Graf   

dikatakan harmonis jika terdapat pemetaan injektif           sedemikian sehingga menginduksi suatu 

pelabelan bijektif            dengan definisi                        untuk setiap        . 

Pemetaan injektif yang demikian disebut pelabelan harmonis pada  . 

(Note: Jika   adalah suatu graf pohon maka salah satu label verteksnya boleh berulang satu kali.) 

Jadi hal yang paling utama dalam pelabelan harmonis adalah bagaimana cara mencari pelabelan verteks 

dari suatu graf sehingga pelabelan verteks tersebut menginduksi suatu pelabelan sisi di mana label pada 

sisi-sisi graf tersebut berbeda-beda. 

Referensi [2] memperlihatkan bahwa telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan 
bahwa suatu graf merupakan graf harmonis. Beberapa kelas graf yang telah diketahui merupakan graf 
harmonis adalah graf path [4] dan graf ladder [5]. Pada makalah ini, akan dipaparkan kelas-kelas graf baru 
yang harmonis yaitu graf triangular laddder, graf triangular ladder pendant dan graf triangular fence. 
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II. PELABELAN HARMONIS PADA BEBERAPA KELAS GRAF YANG TELAH DIKETAHUI 

Berikut diberikan definisi tentang graf path dan graf ladder serta teorema yang menunjukkan bahwa 

kedua graf tersebut termasuk graf harmonis. 

Definisi 2. [4] Graf path adalah graf yang dapat digambarkan sedemikian sehingga setiap verteks dan 

sisinya berada pada satu garis lurus. Graf path dengan   verteks dinotasikan dengan   . 

Sebagai ilustrasi, perhatikan graf    pada Gambar 1. 

 

GAMBAR 1. GRAF    

Teorema 1. [5] Graf path     adalah graf harmonis untuk setiap    . 

Bukti. Oleh karena graf path termasuk kategori graf pohon, salah satu label pada verteksnya boleh 

berulang satu kali. Misalkan      dengan                sehingga            dan 

            . Selanjutnya didefinisikan pelabelan verteks pada   yaitu           di mana  

       

   

 
                            

 
     

 
                                   

  

Kemudian dibentuk pelabelan sisi            di mana                                

sehingga diperoleh  

                
   

 
               

Dari sini dapat dilihat bahwa setiap edge pada   mempunyai label yang berbeda-beda sehingga    adalah 

suatu pelabelan bijektif. Oleh karena itu graf    adalah graf  harmonis.∎ 

Sebagai ilustrasi, perhatikan pelabelan harmonis graf    pada Gambar 2. 

 

GAMBAR 2. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF    

Perhatikan Gambar 2. Verteks    dan verteks    memiliki label yang sama. Hal ini diperbolehkan 

karena graf path termasuk dalam kategori graf pohon sehingga diperbolehkan adanya label yang sama 

satu kali. Sedangkan pelabelan pada sisi-sisinya memiliki label yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, graf 

   adalah graf harmonis. 

Definisi 3. [6] Graf ladder dinotasikan dengan    (    adalah graf yang mempunyai himpunan 

verteks                     dan himpunan sisi                               
            . 

Note: Untuk      diperoleh           dan              

Sebagai ilustrasi, perhatikan graf    pada Gambar 3. 

 

GAMBAR 3. GRAF    
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Teorema 2. [5] Graf ladder    adalah graf harmonis untuk setiap    . 

Berdasarkan [5] teorema ini dibuktikan dengan membaginya pada 3 kasus.  

1. Kasus             

Untuk       diperoleh                  dan                 . Pelabelan harmonisnya 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

GAMBAR 4. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF             

Sebagai ilustrasi perhatikan pelabelan harmonis graf          pada Gambar 5. 

 

GAMBAR 5. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF         

2. Kasus           

Untuk     diperoleh              dan               . Pelabelan harmonisnya dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

GAMBAR 6. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF           

Sebagai ilustrasi perhatikan pelabelan harmonis graf          pada Gambar 7. 

 

GAMBAR 7. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF          

3. Kasus    

Pelabelan harmonis pada graf    dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

GAMBAR 8. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF    
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III. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF TRIANGULAR LADDER, GRAF TRIANGULAR LADDER PENDANT DAN 

GRAF TRIANGULAR FENCE 

Selanjutnya akan diberikan definisi tentang graf triangular ladder, graf triangular ladder pendant dan 

graf triangular fence dan teorema yang menunjukkan bahwa graf triangular ladder pendant dan graf 

triangular fence juga termasuk graf harmonis. 

Definisi 4. [7] Graf triangular ladder dinotasikan dengan           adalah graf yang diperoleh dari 

graf    dengan menambahkan sisi        untuk setiap         pada graf    di mana 
           dan            adalah himpunan verteks pada kedua graf    pada graf   . 

Note: Untuk       diperoleh           dan            . 

Sebagai ilustrasi, perhatikan graf     pada Gambar 9. 

 

GAMBAR 9. GRAF     

Teorema 3. Graf triangular ladder     adalah graf harmonis untuk setiap    . 

Bukti. Misalkan       dengan                     Diperoleh             dan 

             . Selanjutnya didefinisikan pelabelan verteks pada   yaitu           di mana 

           dan          untuk            . 

Kemudian dibentuk pelabelan sisi            di mana                       untuk setiap 

        sehingga diperoleh  

                                    

                                        

                                          

                                           

Dari sini dapat dilihat bahwa label masing-masing edge pada     berbeda-beda sehingga    adalah suatu 

pelabelan bijektif. Oleh karena itu graf     adalah graf harmonis.∎ 

Sebagai ilustrasi perhatikan pelabelan harmonis graf     pada Gambar 10. 

 

GAMBAR 10. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF     

Definisi 5. Graf triangular ladder pendant dinotasikan dengan      adalah graf yang diperoleh dengan 

menambahkan satu sisi pada tiap verteks dari     di mana sisi tersebut terhubung dengan satu verteks 

baru yang masing-masing berbeda untuk setiap verteks pada    .  

Note: Untuk        diperoleh           dan            . 

Sebagai ilustrasi, perhatikan graf      pada Gambar 11. 
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GAMBAR 11. GRAF      

Teorema 4. Graf triangular ladder pendant      adalah graf harmonis untuk setiap    . 

Bukti. Misal        dengan                               .  Oleh karena itu              

dan              .  Selanjutya didefinisian pelabelan verteks pada   yaitu           di mana 

     

 
 
 
 

 
 
 

                      
                      

                            
                               

                   
                  
                   

  

Kemudian dibentuk pelabelan sisi            di mana                        untuk setiap 

        sehingga himpunan sisi pada   dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

                                    

                                          

                                          

                                        

                                               

                                             

                                  

                                    

                                     

Dari sini terlihat bahwa label masing-masing sisi pada   berbeda-beda. Oleh karena itu pelabelan    

adalah pelabelan bijektif. Jadi      adalah graf harmonis.∎ 

Sebagai ilustrasi perhatikan pelabelan harmonis graf      pada Gambar 12. 
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GAMBAR 12. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF      

Definisi 6. Graf triangular fence dinotasikan dengan     adalah graf yang diperoleh dengan 

menambahkan satu sisi pada verteks          dan    dari      di mana sisi tersebut terhubung dengan 

satu verteks baru yang masing-masing berbeda untuk          dan   . 

Note: Untuk       diperoleh             dan            . 

Sebagai ilustrasi, perhatikan graf     pada Gambar 13. 

 

GAMBAR 13. GRAF     

Teorema 5. Graf triangular fence     adalah graf harmonis untuk setiap    . 

Bukti. Misalkan       dengan                                           .  Oleh karena itu  

              dan              .  Selanjutya didefinisian pelabelan verteks pada   yaitu 

          di mana 
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Kemudian dibentuk pelabelan sisi            di mana                        untuk setiap 

         sehingga himpunan sisi pada   dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

                                    

                                          

                                          

                                        

                                             

                                             

                              

                            

          
                    

                                

Dari sini terlihat bahwa label masing-masing sisi pada   berbeda-beda. Oleh karena itu pelabelan    

adalah pelabelan bijektif. Jadi      adalah graf harmonis.∎ 

Sebagai ilustrasi perhatikan pelabelan harmonis graf     pada Gambar 14. 

 

GAMBAR 14. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF     

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Diberikan suatu graf               dengan          dan         . Graf   dikatakan 

harmonis jika terdapat pemetaan injektif           sedemikian sehingga menginduksi suatu pelabelan 

bijektif            dengan definisi                        untuk setiap        . Pemetaan 

injektif yang demikian disebut pelabelan harmonis pada  . 

Sebagai kesimpulan dari makalah ini adalah 

1. graf triangular ladder     merupakan graf harmonis untuk     

2. graf triangular ladder pendant      merupakan graf harmonis untuk     

3. graf triangular fence     merupakan graf harmonis untuk    . 
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