
I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1   Latar Belakang 
 
 

Konsep dasar teori graf berawal pada tahun 1736 ketika Leonhard Euler 

mempublikasikan bukunya mengenai pemecahan masalah jembatan Königsberg 

yang berjudul Solutio Problematis Ad Geometriam Situs Pertinentis. Walaupun 

demikian, minat terhadap teori graf baru berkembang setelah tahun 1920 hingga 

akhirnya buku teks tentang teori graf muncul pada tahun 1936. Buku tersebut 

ditulis oleh Denes Konig dengan judul “The Teory of Finite and Infinite 

Graphs” yang diterjemahkan dari bahasa Jerman (Capobianco dan Molluzo, 

1978). Sejak itulah minat terhadap teori graf berkembang pesat. Daya tarik teori 

graf adalah penerapannya yang sangat luas, mulai dari ilmu komputer, kimia, 

fisika, biologi, sosiologi, teknik kelistrikan, linguistik, ekonomi, manajemen, 

pemasaran, hingga pemecahan teka-teki dan permainan asah otak, contohnya 

dalam permainan rubik. 

 

Salah satu teori graf yang memiliki kontribusi besar perkembangan ilmu 

pengetahuan adalah teori tentang pewarnaan. Teori pewarnaan lokasi pertama 
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kali dikaji oleh Chartrand dkk. pada tahun 2002, dengan mengembangkan dua 

konsep dalam graf yaitu pewarnaan titik pada graf dan dimensi partisi graf. 

Misalkan c suatu pewarnaan sejati di G dengan 	 	  untuk u dan v 

yang bertetangga di G. Misalkan  adalah himpunan titik-titik yang diberi 

warna i, yang selanjutnya disebut dengan kelas warna, maka  = , , … ,  

adalah himpunan yang terdiri dari kelas-kelas warna dari . Kode warna , 

 dari v adalah k-pasang terurut , , , , … . , ,  dengan 

,  = min  	 , 	|	 	 ∈ 	 	  untuk 1 	 	 . Jika setiap titik di G 

mempunyai kode warna yang berbeda, maka c disebut pewarnaan lokasi dari G. 

Banyaknya warna minimum yang digunakan pada pewarnaan lokasi disebut 

bilangan kromatik lokasi dari G, dan dinotasikan dengan  (G). 

 

Pada tahun 2002, Chartrand dkk. telah menentukan bilangan kromatik lokasi 

dari beberapa kelas graf, diantaranya pada graf lintasan  dengan n  3 

diperoleh  3; pada graf siklus diperoleh dua hasil yaitu untuk n ganjil 

berlaku  3 dan untuk n genap 	4, pada graf bintang ganda 

, , 1	  dan 	 	2, bilangan kromatik lokasinya adalah 1. 

Misalkan G graf terhubung berorde 	 3, maka 	  jika hanya jika G 

graf multipartit lengkap. Selanjutnya, tahun 2003 Chartrand dkk. telah 

menunjukkan kelas-kelas graf yang berorde n dengan bilangan kromatik 

lokasinya 	 	 	1	  dan juga graf-graf yang mempunyai bilangan kromatik 

lokasi dengan batas atasnya 	 	– 	2	 . Selain itu, Chartrand dkk. menunjukkan 
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bahwa terdapat pohon berorde 	 	5 dengan bilangan kromatik lokasi n jika 

dan hanya jika 	 ∈ 		 	3, 4, … , 	– 	2, 	 . 

 

Salah satu kelas graf yang terkenal adalah graf Petersen. Graf Petersen diambil 

dari nama Peter Christian Julius Petersen untuk menghargainya karena pada 

tahun. Graf Petersen sangat populer untuk dipelajari karena keunikannya 

sebagai contoh penyangkal (counterexample) di banyak tempat dan mempunyai 

banyak sifat-sifat menarik (Holton dan Sheehan, 1993). Dalam indeks buku 

“Examples and Counterexamples in Theory Graph” karangan Copabianco dan 

Molluzo (1978), graf Petersen muncul sebanyak sembilan kali sebagai contoh 

penyangkal maupun sifat unik yang berkaitan dengan beberapa topik pada teori 

graf.  

 

Banyak topik pada teori graf yang bisa dikaitkan dengan graf Petersen, antara 

lain masalah Eulerian, Hamiltonian dan Hipohamiltonian, faktorisasi, 

Planaritas, hingga Automorfisma suatu graf. Dalam skripsi ini akan dibahas 

bilangan kromatik lokasi dari beberapa graf Petersen. Permasalahan 

menentukan bilangan kromatik lokasi pada suatu graf merupakan permasalahan 

yang sulit, karena belum adanya teorema yang dapat digunakan untuk 

menentukan bilangan kromatik lokasi dari sebarang graf. 
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1.2 Perumusan Masalah 
 
 

Pada penelitian ini akan ditentukan bilangan kromatik lokasi graf Petersen ,  

untuk ,  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dan , . 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan bilangan kromatik lokasi dari 

beberapa graf Petersen. 

 
 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan wawasan tentang teori graf terutama tentang bilangan 

kromatik lokasi pada graf Petersen. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan tentang menentukan bilangan 

kromatik lokasi dari graf Petersen. 


