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Abstrak—Pada paper ini akan dibahas pelabelan harmonis pada dua jenis graf baru, 

yaitu Graf Kincir Tiga dan Graf n-Ubur-ubur. Graf Kincir Tiga dikonstruksikan 

menggunakan Graf Cycle dan Graf Segitiga. Graf n-Ubur-ubur dibentuk dengan 

menambahkan graf Path pada dua verteks yang berdekatan di graf cycle     yang 

diberi nama Graf n- Ubur-ubur, dengan n adalah banyak sisi pada cycle. 

Kata kunci: Pelabelan Harmonis, Graf Cycle, Graf Harmonis 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Teori graf merupakan salah satu cabang matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Beberapa aplikasi dari teori graf di antaranya terdapat pada bidang sains, komputasi dan  

robotika. Graf adalah keseluruhan diagram yang terdiri atas verteks dan garis [7]. Berdasarkan [1], graf 

adalah suatu himpunan tak kosong berhingga dari obyek yang disebut verteks, disertai dengan himpunan 

sisi yang merupakan pasangan tak berurutan dari verteks berbeda, yang disajikan dalam garis yang 

memungkinkan kosong. 

Pelabelan graf merupakan salah satu topik dari teori graf yang mendapat perhatian khusus, 

karena model-model yang ada dalam teori graf berguna untuk aplikasi yang luas, misalnya teori koding, 

astronomi, radar, manajemen data base dan kriptografi [4]. Galian [3] telah menemukan lebih dari 2000 

jurnal penelitian yang terkait dengan pelabelan graf, 200 kelas graf beserta pelabelannya. 

Suatu pelabelan (labelling) pada graf adalah suatu pemetaan yang memetakan suatu himpunan 

dari elemen-elemen pada graf ke suatu himpunan semua bilangan bulat positif [6]. Bilangan-bilangan 

tersebut dinamakan label. Berdasarkan elemen yang dilabeli, pelabelan pada graf terbagi menjadi tiga, 

yaitu pelabelan verteks, pelabelan sisi dan pelabelan total. Pelabelan pada verteks adalah pelabelan hanya 

pada verteks graf tersebut, dan pelabelan sisi adalah pelabelan yang hanya melabeli sisinya saja. 

Sedangkan  pelabelan  total  adalah  pelabelan yang  melabeli  verteks dan  sisinya [2]. 

Ada banyak jenis pelabelan yang dikembangkan, Jenis-jenis pelabelan tersebut antara lain 

Pelabelan Graceful, Pelabelan Ajaib, Pelabelan Konsekutif dan lain-lain. Pelabelan ini masih dapat 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu pelabelan yang relatif masih baru adalah 

Pelabelan Harmonis yang diperkenalkan oleh Liang dan Bai [5] pada tahun 2009. Selanjutnya pada 

makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Pelabelan Harmonis pada Graf Kincir Tiga dan Graf n-

Ubur-ubur . 

A. Pelabelan Harmonis 

Misalkan G adalah graf dengan himpunan verteks   dan himpunan sisi   . Suatu pemetaan 

injektif            disebut pelabelan harmonis jika untuk setiap dua sisi     dan      berlaku 

                                      . 
 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah ditunjukkan bahwa Graf Cycle merupakan Graf 

Harmonis untuk bilangan ganjil          Secara khusus, untuk      pelabelan harmonis dapat 

dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.  
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GAMBAR 1. CONTOH  GRAF HARMONIS     

 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mempelajari makalah dan buku-buku 

yang berkaitan dengan pelabelan  graf. Selanjutnya, hasil studi literatur tersebut digunakan sebagai 

landasan teori dalam pengkonstruksian graf baru, yaitu menggabungkan graf cycle dengan graf lain seperti 

graf cycle tiga dan graf path sehingga menjadi Graf Kincir Tiga yang dinotasikan dengan   
   dan Graf n-

Ubur-ubur yang dinotasikan dengan      
 
 

 
 

. Selanjutnya, untuk graf tersebut diinvestigasi 

keharmonisannya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Definisi 1.  Diberikan    adalah graf cycle yang memiliki verteks sebanyak n. Graf yang diperoleh 

dengan menempelkan    di setiap verteks pada    dinamakan Graf Kincir Tiga yang dinotasikan dengan 

  
  . 

Untuk lebih lanjut, lihat Gambar  3 sebagai contoh Graf Kincir Tiga dengan cycle 5. 

Teorema 1.  Graf   
  harmonis untuk sebarang bilangan ganjil n 

Bukti:  

Diperhatikan    dan    berturut-turut memiliki verteks sebanyak n dan 3, sehingga   
   mempunyai 

verteks sebanyak 3n. 

Selanjutnya, karena    dan    berturut-turut memiliki sisi sebanyak  dan 3 maka    
  memiliki 

sisi sebanyak    . 

Didefinisikan suatu fungsi                       dengan 
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Selanjutnya akan dihitung                   untuk setiap sisi    di Graf Kincir Tiga   
   

sehingga diperoleh: 

a. Jumlah label sisi pada        bernilai bilangan dari 
   

 
 sampai  

   

 
 

b. Jumlah label sisi pada     
  bernilai bilangan antara 

    

 
 sampai 

    

 
 

c. Jumlah label sisi pada     
  bernilai bilangan antara 

    

 
 sampai 

    

 
 

d. Jumlah label sisi pada   
   

  bernilai bilangan antara 
    

 
 sampai 

    

 
 

Dengan demikian, nilai                   berjalan dari 
   

 
 sampai  

      

 
. Akibatnya, terbukti 

bahwa   
  harmonis .           

Sebagai ilustrasi, perhatikan pelabelan harmonis pada Gambar 2 di bawah ini: 

 
GAMBAR 2. PELABELAN HARMONIS PADA GRAF   

  
Dari Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa Graf   

  merupakan Graf Harmonis, 

karena label di setiap verteks dan sisinya berbeda-beda. 

Selanjutnya, dibentuk graf baru sebagai gabungan dari graf cycle    dengan graf path yang kemudian 

diberi nama dengan Graf  -Ubur-ubur. 

 

Definisi 2. Graf n-Ubur-ubur       adalah graf yang diperoleh dari suatu graf     dan dua graf   
 
 

 
 
  

dengan melekatkan salah satu ujung verteks masing-masing  
 
 

 
 
 pada sebarang dua verteks di    yang 

berdekatan. 

 
GAMBAR 3. GRAF N-UBUR-UBUR 

 

Teorema 2. Jika   bilangan ganjil, maka Graf   -Ubur-ubur harmonis. 

Bukti. 

Misalkan    
 

 
   . Karena n ganjil, dapat ditulis   

   

 
 atau       . 
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 -Ubur-ubur terdiri dari graf    dan dua graf     . Namakan dua graf      masing-masing dengan      
  

dan     
    Banyak verteks pada graf  -Ubur-ubur adalah                     .  

Banyak sisi pada graf  -Ubur-ubur adalah          . 

Misalkan    adalah verteks pada    yang berurutan untuk              . 

Kemudian, lekatkan salah satu verteks ujung pada graf      
  dengan verteks    untuk      .  

Misalkan    
  adalah verteks terdekat ke-  dengan    untuk            . 

 

Didefinisikan pemetaan verteks                  sebagai berikut. 

        
            

                     
  

dan untuk           

    
     

                    
             

  

Diperoleh   adalah fungsi injektif, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut 

 

TABEL 1. PELABELAN VERTEKS PADA GRAF N-UBUR-UBUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pelabelan yang diperoleh pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa label masing-masing 

verteks berbeda-beda, sehingga   adalah fungsi injektif. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa pelabelan 

untuk sebarang dua sisi yang terhubung     dan      merupakan pelabelan harmonis, yaitu      
                                     

Sisi yang diberi label antara lain                   
      

    
     

  untuk                

          dan       dengan perhitungan sebagai berikut : 

 Label pada sisi                            

                 

 Label pada sisi     
            

             

                             

        

 Label pada sisi      
              

             

                       

 Untuk              

Label pada sisi                                 

                           

            
Sehingga                                            } 

 Label pada sisi                              

                      

      

 Untuk             

Label pada sisi   
     

      
         

             

                          

       

Sehingga   
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 Untuk              

Label pada sisi      
     

        
         

             

                                   

         

Sehingga   
     

                          

 Label pada sisi                                          

 

Dengan demikian, bobot semua sisi adalah bilangan bulat modulo yang berbeda dari   sampai 

dengan    dan hal ini menunjukkan bahwa graf  -Ubur-ubur adalah harmonis untuk  sebarang   bilangan 

ganjil.             

 Untuk memperjelas konstruksi pelabelan harmonis pada graf  -Ubur-ubur, berikut gambar 

pelabelan pada  -Ubur-ubur,  -Ubur-ubur dan  -Ubur-ubur. 

 
GAMBAR 4.  GRAF 3-UBUR-UBUR 

 
GAMBAR 5. GRAF 5-UBUR-UBUR 

 
GAMBAR 6. GRAF 7-UBUR-UBUR 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada makalah ini telah dikonstruksikan Pelabelan Harmonis pada Graf Kincir Tiga yaitu gabungan graf 

cycle    dan graf     menjadi graf baru   
   dengan   bilangan ganjil, dan juga gabungan dari graf cycle 

    dengan graf path  
 
 

 
 
 menjadi Graf  -Ubur-ubur.  
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