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Abstrak— Misal   adalah graf terhubung dengan himpunan titik      
             dan sisi                  . Suatu titik   dikatakan 

pembeda kuat dari dua titik berbeda   dan   jika   terletak pada suatu 

lintasan terpendek     atau   terletak pada lintasan terpendek    . 

Sebuah himpunan        merupakan himpunan pembeda kuat dari   jika 

titik-titik dari   membedakan kuat setiap dua titik berbeda dari  . Dimensi 

metrik kuat dari graf   adalah kardinalitas terkecil dari himpunan pembeda 

kuat yang dinotasikan        . Pada penelitian ini diperoleh dimensi 

metrik kuat pada graf payung dan graf buku bertumpuk berturut-turut yaitu 

               dan              . 

Kata kunci:  Dimensi metrik kuat, himpunan pembeda kuat, graf payung, graf 

buku bertumpuk. 

I. PENDAHULUAN 

 

Chartrand [1] mendefinisikan graf adalah himpunan tak kosong berhingga      dari obyek yang 

disebut titik disertai himpunan sisi      yang merupakan pasangan tak berurutan dari titik berbeda yang 

disajikan dalam bentuk garis yang dimungkinkan kosong. Sedangkan lintasan adalah barisan bergantian 

antara titik dan sisi,                       yang dimulai dari titik   dan berakhir di titik   tanpa 

melewati titik yang sama. Sebo dan Tannier [2] pertama kali mengenalkan konsep dimensi metrik kuat 

pada tahun 2004. Menurut Kratica dkk. [3], suatu titik   dikatakan pembeda kuat dari dua titik berbeda 

         , jika   terletak pada suatu lintasan terpendek     atau   terletak pada suatu lintasan 

terpendek    . Suatu himpunan        merupakan himpunan pembeda kuat dari   jika titik-titik di 

  merupakan pembeda kuat pada setiap dua titik berbeda di  . Dimensi metrik kuat dari   adalah 

kardinalitas terkecil dari himpunan pembeda kuat yang dinotasikan        . 
Para peneliti telah menggunakan konsep dimensi metrik kuat untuk diterapkan pada kelas-kelas graf 

tertentu. Pada tahun 2004 Sebo dan Tannier [2] menunjukkan bahwa dimensi metrik kuat pada graf 

lengkap    dan graf cycle   berturut-turut     dan  
 

 
 . Pada tahun 2013 Yi [4] menunjukkan bahwa 

          jika dan hanya jika      dengan    adalah graf lintasan dan menemukan dimensi metrik 
kuat dari graf   dan komplemen dari graf  . Pada tahun 2016 Kusmayadi dkk. [5] menemukan dimensi 
metrik kuat pada beberapa kelas graf yang dikembangkan dari graf roda. Berdasarkan penelitian yang 
sudah dilakukan, penulis termotivasi untuk meneliti dimensi metrik kuat pada graf payung dan graf buku 
bertumpuk. 

II. LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN 

Sebelum menjelaskan langkah-langkah pada penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas dimensi metrik 

kuat pada suatu graf.  

A. Dimensi Metrik Kuat 

Misalkan   adalah graf terhubung dan sederhana dengan himpunan titik     , himpunan titik     , 
dan                adalah subhimpunan dari     . Oelermann dan Peters-Fransen [6] mendefinisikan 
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interval        adalah himpunan titik-titik yang terdapat antara lintasan terpendek    . Suatu titik      
merupakan pembeda kuat dari dua titik           jika          atau          . Himpunan    adalah 
himpunan dari titik-titik pembeda kuat pada suatu graf   yang kemudian disebut dengan himpunan 
pembeda kuat pada  . Mengacu pada Kratica dkk [3], kardinalitas terkecil dari himpunan pembeda kuat 
disebut sebagai basis metri kuat. Dimensi metrik kuat adalah kardinalitas dari basis metrik kuat pada graf   
yang dinotasikan sebagai        . 

Berikut diberikan sifat yang berkaitan dengan dimensi metrik kuat menurut Kratica dkk [7]. 

Sifat 1. Jika        adalah himpunan pembeda kuat dari graf  , maka untuk setiap dua titik 
          yang memenuhi               , berlaku     atau    . 

B. Metode Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji ulang definisi graf payung dan graf buku bertumpuk 

2. Menentukan himpunan pembeda kuat dari graf payung dan graf buku bertumpuk untuk setiap 

bilangan bulat   dan  . 

3. Menentukan himpunan pembeda kuat dengan kardinalitas terkecil untuk setiap bilangan bulat   

dan  . 

4. Membuat rumus umum untuk dimensi metrik kuat pada graf payung dan graf buku bertumpuk. 

5. Membuat lema dan teorema untuk membuktikan hasil pada langkah ke-4. 

6. Membuat kesimpulan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Dimensi Metrik Kuat pada Graf Payung 

Brandstat dkk. [8] mendefinisikan graf payung yang dinotasikan      sebagai himpunan titik         

                        dan himpunan sisi                           dengan sisi    

                 , sisi                           , dan sisi                         
dengan     dan    . Ilustasi graf payung dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lema 1. Untuk setiap bilangan bulat     dan    , jika   adalah himpunan pembeda kuat dari graf 

payung     , maka        . 

Bukti. Andaikan        . Misal            dan            dengan                 dan 

               . Kemudian ditentukan         dan        . Tanpa mengurangi 

Gambar 1. Graf Payung 
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keumuman, misal        dengan     dan        dengan    . Karena        , sehingga 

terdapat dua titik             yang tidak dibedakan oleh  . Kontradiksi dengan pengandaian, maka 

pengandaian diingkar. Terbukti bahwa        . 

                            

 

Lema 2. Untuk setiap bilangan bulat     dan    , himpunan                     adalah 

himpunan pembeda kuat dari graf payung     . 

Bukti. Untuk titik    dengan               termuat dalam lintasan terpendek antara    dan    

dengan            , yaitu                     . Kemudian untuk titik     dan    terletak pada 

lintasan terpendek antara    dan     , yaitu             . Oleh karena itu himpunan   
                  adalah himpunan pembeda kuat dari graf payung     . 

                     

 

Teorema 1. Misal      adalah graf payung dengan     dan    ,     (         . 

Bukti. Berdasarkan Lema 1 dan Lema 2, didapatkan bahwa untuk setiap bilangan bulat     dan   

 ,               . Terbukti bahwa               . 

                     

B. Dimensi Metrik Kuat pada Graf Buku Bertumpuk. 

Gallian [9] mendefinisikan graf buku bertumpuk      adalah graf yang diperoleh dari hasil cartesian 

product  pada graf bintang    dan lintasan   . Ilustrasi graf buku bertumpuk dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lema 3. Untuk setiap bilangan bulat      dan    , jiks   adalah himpunan pembeda kuat dari 

    , maka      . 

Bukti. Misal diberikan pasangan titik         dengan           dan          
                sedemikian hingga           memenuhi              
          . Berdasarkan Sifat 1, maka   paling sedikit memuat   titik. Terbukti bahwa      . 

                     
 

Gambar 2 
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Lema 4. Untuk setiap bilangan bulat     dan    , himpunan                adalah 

himpunan pembeda kuat dari     . 

Bukti. Untuk setiap                dengan     dan             memenuhi            
             dengan lintasan terpendek antara    dan    adalah                 . Didapatkan 

bahwa    membedakan pasangan titik         dan        . Kemudian untuk pasangan titik         

dengan                            dan                     , didapatkan 

lintasan terpendek antara    dan    yang memuat   , yaitu         . Karena titik    termuat dalam 

lintasan terpendak antara    dan   , maka titik    membedakan kuat titik    dan   . Terbukti bahwa 

               adalah himpunan pembeda kuat dari     . 

                       

 

Teorema 2. Misal      adalah graf buku bertumpuk dengan     dan    , maka            

 . 

Bukti. Berdasarkan Lema 3 dan Lema 4, didapatkan bahwa untuk setiap bilangan bulat     dan 

   ,             . Terbukti bahwa untuk setiap graf buku bertumpuk      dengan     dan 

   , maka             . 

                     
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan, diperoleh                dan             ,  dengan     dan 

   .  

Berhubungan dengan hasil kajian artikel yang didapat dan penerapannya dimasa datang, maka penulis 
menyusun beberapa saran yaitu  

1. Untuk lebih memperluas penelitian pada bidang teori graf, penulis berharap para peneliti 
khususnya di bidang teori graf untuk mencari dimensi metrik kuat pada beberapa kelas graf lain. 
Adapun kelas graf lain yang belum diteliti adalah graf generalized petersen, generalized flower, 
generalized helm, dan lain-lain. 

2. Mendalami konsep yang berkaitan dengan dimensi metrik kuat, seperti dimensi  -metrik, dimensi 
metrik lokal, dan lain-lain. 
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