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Abstrak—Diberikan               adalah graf terhubung sederhana dengan 

himpunan titik                   dan himpunan sisi                   . 

Pelabelan  -total sisi tak reguler dari graf   adalah suatu fungsi bijektif       
               sedemikian hingga bobot setiap sisinyaberbeda. Nilai   terkecil  

pada pelabelan  -total sisi tak reguler disebut sebagai kekuatan tak reguler sisi total 

dari   yang dituliskan dengan       . Selanjutnya, bobot dari sisi   , dituliskan 

dengan      , didefinisikan sebagai jumlahan dari label sisi    dan label titik   dan 

  yaitu 

                      . 

Pada tulisan ini, penulis mengkaji kekuatan tak reguler sisi total dari graf umbrella dan 

graf fraktal yang berturut-turut mempunyai nilai                      

 dan        dan              
         

 
 untuk     . 

Kata kunci:Kekuatan tak reguler sisi total, pelabelan k-total, graf umbrella, graf 

fraktal. 

I. PENDAHULUAN 

 

Menurut [1], graf               adalah graf terhubung, sederhana dan tidak berarah 

dengan      dan      berturut-turut menyatakan himpunan semua titik dan himpunan semua sisi di  . 

Menurut [2], pelabelan graf adalah suatu pemetaan yang mengawankan unsur-unsur dari graf ke suatu 

bilangan bulat. Dalam pelabelan tersebut, daerah asal dapat berupa himpunan semua titik di   saja, 

himpunan semua sisi di   saja atau merupakan gabungan dari keduanya, yang selanjutnya secara berturut-

turut disebut sebagai pelabelan titik, pelabelan sisi dan pelabelan total. Lebih lanjut, pelabelan graf dapat 

didefinisikan dengan beragam fungsi. 

Selanjutnya, [3] mendefinisikan pelabelan-  total pada graf   sebagai fungsi              
           . Pelabelan    total sisi tak reguler dari graf   adalah pelabelan-  total sedemikian sehingga 

bobot dari semua sisinyaberbeda. Bobotdarisisi   di   dituliskan dengan      , yang didefinisikan 

sebagai jumlahan label dari titik , label dari titik  dan label dari sisi  , yaitu 

                        
Sedangkan kekuatan tak reguler sisi total dari  ,yang dituliskan dengan       , adalah nilai terkecil dari 

label terbesar  dari semuasisi tak reguler pada pelabelan-  total. 
Nilai kekuatan tak reguler sisi total untuk berbagai kelas graf telah ditentukan. Dalam [4] 

dikonstruksikan batas atas dan batas bawah dari kekuatan tak reguler sisi total untuk sebarang graf   

dengan himpunan titik     dan himpunan sisi     yang tidak kosong, yaitu 
     

 
           |. 

Batas bawah dari kekuatan tak reguler sisi total untuk graf   dengan derajat terbesar   adalah 
   

 
  

       . Dalam [5], telah dipaparkan bahwa kekuatan tak reguler sisi total dari graf path dan cycle adalah 

                 
   

 
 .  Selain itu [6], telah membuktikan bahwa      untuk graf pohon 

adalah      
        

 
   

      

 
   . Sedangkan [7], telah menunjukkan bahwa     untuk graf roda dan graf 

pertemanan berturut-turut adalah          
    

 
 untuk    , dan          

    

 
 . 
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II. DASAR TEORI 

Konsep dasar yang diperlukan dalam paper ini adalah teori graf. Oleh karena itu, sebelum membahas 

lebih lanjut mengenai pelabelan terkait, terlebih dahulu dibahas beberapa definisi pada teori graf.  

Definisi 1. Suatu graf   terdiri dari himpunan tak kosong berhingga     , yang merupakan himpunan 

titik dan himpunan sisi     , yakni himpunan pasangan tidak terurut dari elemen-elemen      . 

Jadi, suatu graf   merupakan pasangan terurut dari himpunan       dan     , selanjutnya dapat 

ditulis              . Lebih lanjut, untuk setiap sisi di   yang menghubungkan titik   dan   cukup 

ditulis dengan   . 

Contoh 2. Graf berkut ini adalah graf   dengan              dan                 dan 

disajikan dalam “Gambar 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, diberikan pula penyebutan untuk dua titik dan sisi yang saling bertetanggaan. 

Definisi 3. Diberikan graf   dengan                . Titik   dan   dikatakan saling ber-adjacent 

apabila kedua titik tersebut dihubungkan oleh satu sisi. 

Sebagai contoh pada graf   dari “Contoh 2”, titik   dan titik   saling ber-adjacent, titik   dan titik   

juga saling ber-adjacent. Selanjutnya, diberikan pengertian kapan sebuah titik dan sebuah sisi dikatakan 

saling ber-incident. 

Definisi 4. Diberikan graf   dengan                . Apabila sebuah sisi menghubungkan dua titik 

        , maka sisi tersebut dikatakan ber-incident dengan kedua titik tersebut. 

Sebagai contoh pada “Contoh 2” sisi    dikatakan ber-incident dengan titik   dan  . Seperti halnya 

dengan definisi titik yang ber-incident, dua buah sisi dikatakan saling incident apabila sisi tersebut ber-

incident pada titik yang sama. Pada “Contoh 2” sisi    ber-adjacent dengan sisi   . Selanjutnya, 

diberikan terminologi yang berkaitan dengan labeling dan total sisi labeling. 

Definisi 5. Pemetaan satu-satu (injektif) adalah pemetaan di mana setiap elemen di daerah kodomain yang 

berpasangan mempunyai pasangan elemen tepat satu di daerah domain. 

Secara matematis “Definisi 5” dapat dituliskan sebagai berikut 

                                             

Secara umum, pada pelabelan graf   artinya pemetaan injektif dari himpunan semua titik di   ke 

himpunan semua bilangan asli. Hal yang sama juga berlaku apabila domainnya dipandang sebagai 

himpunan semua sisi pada graf  . 

Misalkan diberikan suatu graf               dan pelabelan total tak reguler sisi  . Berikut ini 

diberikan teorema pada pelabelan total tak reguler sisi menurut [4]. 

Teorema 6. Batas bawah dan batas atas kekuatan total tak reguler sisi graf   adalah 

 
         

 
                  

Bukti.  

Misalkan titik-titik pada graf   diberikan label   dan setiap sisinya diberikan label              secara 

berturut-turut. Dari sini, diperoleh bobot-bobot sisinya adalah                      atau 
                . Sehingga, setiap sisi yang berbeda memiliki bobot yang berbeda pula. Dengan 

demikian diperoleh               . Kemudian, misalkan   adalah pelabelan total tak reguler sisi. 

Perhatikan bahwa, bobot-bobot sisi      adalah                  secara berturut-turut dan saling 

berlainan. Oleh karena          adalah penjumlahan tiga bilangan bulat positif yaitu, penjumlahan dua 

label titik dan 1 label sisi, maka terdapat label yang nilainya paling sedikit adalah  
         

 
 . Dengan 

demikian diperoleh  
         

 
        . 

  

 

 
GAMBAR 1. GRAF   
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tulisan ini akan dikaji mengenai pelabelan k sisi tak regular dari graf umbrella dan graf fraktal. 

 

A. Pelabelan k-sisi Tak Regular dari Graf Umbrella 

 Dalam [8], graf umbrella pada “Gambar 1”, didefinisikan sebagai berikut. 

 

Definisi 7.Graf  Umbrella      adalah graf yang diperoleh dengan menghubungkan suatu graf path 

  dengan titik pusatdari graf kipas   . 

Ilustrasi dari grafumbrella      diberikan pada “Gambar 2” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, sifat berikut menjelaskan tentang banyaknya titik dan sisi pada graf umbrella     . 

Lemma 8.Jika   adalah graf umbrella       maka             dan                . 

Bukti. 

Dimisalkan   adalah graf umbrella     . Didefinisikan                             , dengan 

             , adalah titik-titik pada path bagian atas atau tudung yang setiap titiknya adjacent 

dengan titik pusat graf  umbrella tersebut yaitu   , dan             , adalah titik-titik yang berada 

pada path yang membentuk tangkai dan path tersebut berawal dari titik pusat   .  Dengan demikian, 

banyaknya titik    ada   titik dan banyaknya titik    ada   titik sehingga banyaknya titik pada   secara 

keseluruhan adalah    . Jadi,           . 

Selanjutnya, banyaknya sisi yang terdapat pada path bagian atas atau tudung pada graf   ada    . 

Banyaknya sisi yang insidensi dengan setiap titik pada path bagian atas graf   tersebut ada   sisi dan 

banyaknya sisi pada path tangkai graf   ada     sisi. Dengan demikian, banyaknya sisi keseluruhan 

pada graf   adalah                     . Jadi,              . 

  

Selanjutnya, “Teorema 9” menjelaskan tentang nilai     untuk graf umbrella Um,n dengan   
      dan    . 

 
 

GAMBAR 2. GRAF UMBRELLA      
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Teorema 9. Jika G adalah graf umbrella Um,n dengan     dan        , maka 

                . 

Bukti. 

Dimisalkan   adalah graf umbrella     . Diperhatikan bahwa batas bawah dari kekuatan sisi total tak 

reguler pada graf   yaitu         
        

 
  dan telah diketahui bahwa               maka 

diperoleh          
    

 
 . Untuk menunjukkan bahwa         

    

 
  cukup ditunjukkan bahwa 

terdapat pelabelan-  sisi total tak reguler dengan nilai    
    

 
 .  

Selanjutnya, diberikan                                       adalah himpunan semua titik pada 

  dan                                                     . Lebih lanjut, dibentuk pelabelan   

untuk setiap titik pada   sebagai berikut. 

                                

          
    

 
                       

Selanjutnya, pelabelan   untuk setiap sisi pada   didefinisikan sebagai berikut. 

                                     

                                      

                                         

Dengan demikian, diperoleh bahwa   merupakan fungsi dari           ke himpunan 

          
    

 
  . Jadi, diperoleh bahwa fungsi   merupakan pelabelan-  total dengan nilai    

    

 
 . 

Selanjutnya, dari pelabelan tersebut dapat ditentukan bobot dari setiap sisi pada   sebagai berikut. 

                                      
    

 
  

                     
     

 
                       

                 
    

 
                             . 

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa bobot dari setiap sisi pada   semuanya berbeda dan membentuk 

bilangan bulat antara 3 dan         . Jadi, terbukti bahwa         
    

 
 . 

  

B. Pelabelan k-sisi Tak Regular dari Graf Fraktal 

 Berikut ini diberikan definisi dari graf fraktal dan nilai tes-nya. 

Definisi 10. Graf fraktal dinotasikan dengan        adalah graf cycle dengan   buah titik untuk       

dan dengan menambahkan titik sebanyak     di setiap baris ke   dan membentuk segitiga-segitiga 

kecil seperti segitiga Pascal. 

Graf  fraktal dengan order   diilustasikan pada ”Gambar 3”. 
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GAMBAR 3. GRAF FRAKTAL      . 

Dari “Gambar 3”, apabila graf fraktal tersebut berorder      maka graf tersebut memuat 

sebanyak           buah graf cycle   . Dengan demikian, untuk graf Fraktal dengan order 

      memuat sebanyak    graf sikel   . Selanjutnya banyak sisi pada graf       adalah 
  

 
      

dan dinotasikan dengan     . Sedangkan banyaknya titik pada graf       adalah                

    
     

 
      dan dinotasikan dengan     . Himpunan titik dari graf fraktal didefinisikan 

dengan                                   dan himpunan sisi dari graf fraktal adalah 

                                                                                  

      

Selanjutnya, diberikan teorema yang menunjukkan besaran nilai tes dan pelabelan sisi tak 

reguler  untuk graf fraktal dengan order n. 

Teorema 11. Diberikan graf fraktal        dengan     , maka              
         

 
 . 

Bukti. 

 Dari yang diketahui untuk graf fraktal       

            
          

 
  

dengan jumlah semua sisi pada graf       adalah                           
       

 
 sehingga 

diperoleh                
         

 
 . 

Dari sini, dapat dikonstruksikan pelabelan total sebagai berikut. Diberikan himpunan titik dari 

graf fraktal adalah                                  dan himpunan sisi dari graf fraktal 

adalah                                                                                

          , maka pelabelan masing-masing titik dan sisi diberikan sebagai berikut. 
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Dengan demikian, diperoleh bahwa   merupakan pemetaan dari                   ke 

        
         

 
  . Jadi,   adalah pelabelan    total dengan      

         

 
 . Selanjutnya, 

berdasarkan pemetaan   diperoleh bobot setap sisi dari graf       adalah sebagai berikut. 

                                    
 

 
           

                  
 

 
           

                                 
 

 
           

                        
 

 
           

                                 
 

 
           

                                          
 

 
           

Untuk setiap          . Dari sini terlihat bahwa bobot dari setiap sisi pada graf       semuanya 

berbeda dan berada diantara   sampai             . Jadi terbukti bahwa              
         

 
   

  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa                                dan 

       dan              
         

 
             Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pelabelan   sisi tak reguler dapat dikembangkan dengan melakukan operasi join ataupun korona 
pada kedua graf  tersebut. 
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