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KLASIFIKASI GRAF PETERSEN BERBILANGAN KROMATIK LOKASI 

EMPAT ATAU LIMA 

 

Oleh : 

Devriyadi Saputra S 

NPM. 1427031001 

 

ABSTRAK 

 

Misalkan c suatu pewarnaan titik pada graf G dengan c(u) ≠ c(v) untuk u dan v 

bertetangga di G. Misalkan Ci himpunan titik-titik yang diberi warna i, yang 

selanjutnya disebut kelas warna, maka Π = {C1, C2, …, Ck} adalah himpunan 

yang terdiri dari kelas-kelas warna dari V(G). Kode warna cΠ(v) dari v adalah k-

pasang terurut (d(v, C1), d(v, C2), …, d(v, Ck)) dengan d(v,Ci) = min {d(v, x)|x   

Ci} untuk 1 ≤ i ≤ k. Jika setiap G mempunyai kode warna yang berbeda, maka c 

disebut pewarnaan lokasi G. Banyaknya warna minimum yang digunakan untuk 

pewarnaan lokasi disebut bilangan kromatik lokasi dari G, dan dinotasikan dengan 

     . Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh bilangan 

kromatik lokasi Graf Petersen Pn,1 adalah 4 untuk n ganjil dan 5 untuk lainnya; 

  (    )    dan   (    )    untuk 5 ≤ n ≤ 20. 

 

Kata Kunci : Graf, bilangan kromatik lokasi, Graf Petersen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teori graf merupakan salah satu bidang ilmu matematika. Pada awalnya, teori graf 

diperkenalkan oleh Leonard Euler (1736) pada bukunya Solution Problematis Ad 

Geometriam Situs Pertinentis. Buku tersebut berisi tentang penyelesaian masalah 

jembatan Konigsberg yaitu kasus transportasi dimana hanya melewati sekali jalan 

dari empat daerah yang dihubungkan oleh tujuh jembatan dan kembali ke tempat 

awal. Berdasarkan representasi graf yang digunakannya, Euler membuktikan 

bahwa tidak mungkin melewati setiap jembatan tepat satu kali dan kembali ke 

posisi awal. 

Saat ini, perkembangan teori graf maju pesat. Teori graf banyak digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan. Tidak hanya untuk bidang 

matematika saja, namun juga bidang ilmu yang lainnya. Kajian tentang pewarnaan 

lokasi pada suatu graf adalah suatu kajian yang menarik dalam teori graf. Konsep 

pewarnaan lokasi pertama kali dikaji oleh Chartrand dkk. (tahun 2002), sebagai 

pengembangan dua konsep dalam graf yaitu pewarnaan titik pada graf dan 

dimensi partisi graf. 

Misalkan c suatu pewarnaan titik pada graf G dengan menggunakan warna 

1,2,…,k untuk suatu bilangan positif k. Secara ekuivalen, c merupakan partisi Π 

dari V(G) ke dalam kelas-kelas warna yang saling bebas C1,C2,…,Ck yang mana 

titik-titik di Ci berwarna i, 1 ≤ i ≤ k. Jarak titik v ke suatu Ci, dinotasikan dengan 

d(v, Ci) adalah min {d(v, x)|x ϵ  Ci}. Kode warna, cΠ (v) dari suatu titik v adalah k-

pasang terurut yaitu: 

cΠ(v) = (d(v, C1), d(v, C2), …, d(v,Ck)) 

Jika setiap titik di G memiliki kode warna yang berbeda terhadap partisi Π, maka 

c disebut pewarnaan lokasi G. Banyaknya warna minimum yang digunakan untuk 
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pewarnaan lokasi disebut bilangan kromatik lokasi dari G, dan dinotasikan dengan 

χL(G). 

Chartrand dkk. (2002), telah menentukan pewarnaan lokasi pada graf terhubung 

G. Jika u dan v adalah dua titik yang berbeda di G sedemikian sehingga d(u, w) = 

d(v, w) untuk setiap w ϵ  V(G) – {u, v}, maka c(u) ≠ c(v). Secara khusus, jika u 

dan v titik-titik yang tidak bertetangga di G sedemikian sehingga N(u) ≠ N(v), 

maka c(u) ≠ c(v). Kemudian telah ditentukan bilangan kromatik lokasi pada 

beberapa kelas graf, diantaranya pada graf lintasan Pn untuk n ≥ 3 diperoleh χL(Pn) 

= 3; pada graf siklus diperoleh dua hasil yaitu untuk n ganjil diperoleh χL(Cn) = 3, 

dan untuk n genap diperoleh χL(Cn) = 4; pada graf bintang ganda (Sa,b), 1 ≤ a ≤ b 

dan b ≥ 2, diperoleh χL(Sa,b) = b + 1. 

Chartrand dkk. (2003), telah menunjukkan graf berorde n dengan bilangan 

kromatik lokasinya (n – 1) dan juga graf-graf yang mempunyai bilangan kromatik 

lokasi dengan batas atasnya (n – 2). Selain itu, Chartrand dkk. (2002) 

menunjukkan bahwa terdapat pohon berorde n ≥ 5 yang mempunyai bilangan 

kromatik k jika dan hanya jika k ϵ  (3, 4, …, n – 2, n). 

Asmiati (2011) dalam makalahnya membahas bilangan kromatik lokasi dari 

amalgamasi graf bintang Sk,m. Sk,m diperoleh salinan k dari bintang K1,m dengan 

mengidentifikasi daun dari setiap bintang. Selanjutnya juga menentukan kondisi 

yang cukup subgraf terhubung          memenuhi                . Asmiati 

(2013) dalam makalahnya mengkarakterisasi semua graf pohon berbilangan 

kromatik lokasi 3. Selanjutnya juga memberikan rumpun graf pohon dengan 

bilangan kromatik lokasi 4. 

Rinaldy (2016) telah berhasil menentukan bilangan kromatik lokasi graf Petersen 

Pn,k untuk P3,1, P4,1, P4,2, P5,1, P5,2, P6,1, P6,2, P6,3, P7,1, P7,2, dan P7,3. Bilangan 

kromatik lokasi pada graf Petersen Pn,k tersebut yaitu : χL (P3,1) = 4, χL (P4,1) = 5, 

χL (P4,2) = 4, χL (P5,1) = 4, χL (P5,2) = 4, χL (P6,1) = 5, χL (P6,2) = 5, χL (P6,3) = 5, χL 

(P7,1) = 5, χL (P7,2) = 5, χL (P7,3) = 5. 
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Permasalahan penentuan bilangan kromatik lokasi pada suatu graf merupakan 

permasalahan yang sulit, karena belum adanya teorema yang digunakan untuk 

menentukan bilangan kromatik lokasi pada sembarang graf. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan dikaji tentang klasifikasi graf Petersen Pn,k berbilangan 

kromatik lokasi empat atau lima. 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini diberikan graf Petersen Pn,k adalah graf dengan 2n titik dengan 

n ≥ 3,{u1, u2, …, un}   {v1, v2, …, vn} dan sisi ui   ui+1 modulo n, vi   vi+k 

modulo n dan ui   vi. 

 
Gambar 1.1. Contoh graf Petersen P3,1 

Berdasarkan hasil penelitian Rinaldy (2016), diperoleh bilangan kromatik lokasi 

terendah dari graf Petersen adalah empat. Berdasarkan hal tersebut akan 

dilanjutkan dengan mengklasifikasi graf Petersen Pn,k berbilangan kromatik lokasi 

empat atau lima. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengklasifikasi graf Petersen Pn,k 

berbilangan kromatik lokasi empat atau lima. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah mendapatkan klasifikasi graf 

Petersen Pn,k berbilangan kromatik lokasi empat atau lima. Klasifikasi graf 

Petersen Pn,k yang diperoleh sebagai parameter untuk mengklasifikasi graf 

Petersen dengan bilangan kromatik lokasi yang lebih tinggi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bagian ini akan diberikan konsep dasar graf, graf Petersen dan bilangan 

kromatik lokasi pada suatu graf sebagai landasan teori pada penelitian ini. 

2.1. Konsep Dasar Graf 

Teori dasar mengenai graf yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

Deo (1989). Graf G adalah himpunan terurut (V(G), E(G)) dengan V(G) 

menyatakan himpunan titik (vertex) tak kosong dan E(G) menyatakan himpunan 

sisi (edge) yakni pasangan tak terurut dari V(G). Banyaknya himpunan titik V(G) 

disebut orde dari graf G. Misalkan v dan w adalah titik pada graf G, jika v dan w 

dihubungkan oleh sisi e, maka v dan w dikatakan bertetangga (adjacent), 

sedangkan titik v dan w dikatakan menempel (incident) dengan sisi e, demikian 

juga sisi e dikatakan menempel dengan titik v dan w. Himpunan tetangga 

(neighborhood) dari suatu titik v, dinotasikan dengan N(v) adalah himpunan titik-

titik yang bertetangga dengan v. 

 
Gambar 2.1. Contoh graf dengan 7 titik dan 8 sisi 

Pada Gambar 2.1. graf G(V, E), V(G) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7} dan E(G) = {e1, 

e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8}. Titik v1 bertetangga dengan titik v2 dan v5 dinotasikan 

N(v1) = {v2, v5}, sedangkan v1 dan v2 menempel pada e1. Sebaliknya, sisi e1 

menempel pada titik v1 dan v2. 

Derajat suatu titik v pada graf G adalah banyaknya sisi yang menempel pada titik 

v, dinotasikan dengan d(v). Pada Gambar 2.1, d(v1) = d(v3) = d(v4) = d(v6) = 2, 
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d(v2) = 4, d(v5) = 3, dan d(v7)=3. Daun (pendant vertex) adalah titik yang memiliki 

derajat 1. Pada Gambar 2.1, titik v7 adalah daun karena berderajat satu. 

Loop adalah sisi yang memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Sisi paralel 

adalah sisi yang memiliki dua titik ujung yang sama. Graf yang tidak mempunyai 

sisi ganda atau loop disebut graf sederhana. Graf pada Gambar 2.1. bukan 

merupakan graf sederhana karena pada graf tersebut terdapat loop yaitu pada titik 

v2. 

Istilah-istilah yang sering muncul pada pembahasan graf adalah jalan (walk), 

lintasan (path) dan sirkuit (circuit). Jalan (walk) adalah barisan berhingga dari 

titik dan sisi, dimulai dan diakhiri oleh titik sedemikian sehingga setiap sisi 

menempel dengan titik sebelum dan sesudahnya. Contoh jalan berdasarkan 

Gambar 2.1. adalah v1 – e1 – v2 – e2 – v2 – e3 – v3 – e4 – v4 – e5 – v5 – e7 – v6 – e8 – 

v7. Lintasan adalah jalan yang melewati titik yang berbeda–beda. Graf G 

dikatakan graf terhubung jika terdapat lintasan yang menghubungkan setiap dua 

titik yang berbeda. Pada Gambar 2.1. contoh lintasan adalah v1 – e1 – v2 – e3 – v3 – 

e4 – v4 – e5 – v5 – e7 – v6 – e8 – v7. Jarak diantara dua titik x dan y adalah panjang 

lintasan terpendek diantara kedua titik tersebut, dinotasikan dengan d(x, y). 

Sirkuit (circuit) adalah lintasan tertutup (closed path), yaitu lintasan yang 

memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Sirkuit dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu sirkuit genap dan sirkuit ganjil. Sirkuit genap adalah sirkuit dengan 

banyaknya titik genap dan sirkuit ganjil adalah sirkuit dengan banyaknya titik 

ganjil. Contoh sirkuit berdasarkan Gambar 2.1. adalah v1 – e1 – v2 – e3 – v3 – e4 – 

v4 – e5 – v5 – e6. Contoh sirkuit tersebut adalah contoh sirkuit ganjil. 

Lemma yang menyatakan kaitan antara jumlah derajat semua titik pada suatu graf 

G dengan banyak sisinya adalah sebagai berikut: 

Lemma 2.1. (Deo, 1989) Misalkan G(V,E) adalah graf terhubung dengan |E| = e, 

maka : 



7 
 

∑        

 

   

 

Bukti : Dalam sebarang graf, masing-masing sisi menghubungkan dua titik, 

sehingga setiap sisi menyumbangkan tepat dua untuk jumlah derajat titik.   

Sebagai contoh pada Gambar 2.1. (7 titik dan 8 sisi) adalah 

∑      

 

   

                                          

∑      

 

   

              

∑      

 

   

    

∑      

 

   

   

Teorema 2.1. (Deo, 1989) Untuk sembarang graf G, banyaknya titik yang 

berderajat ganjil selalu genap. 

Bukti : Misalkan Vgenap dan Vganjil masing-masing adalah himpunan titik yang 

berderajat genap dan himpunan titik yang berderajat ganjil pada G(V, E). maka 

persamaan dapat ditulis sebagai berikut : 

∑       

 

   

∑  (  )   ∑      

               

 

Karena d(vj) untuk setiap vj ϵ  Vgenap, maka suku pertama dari ruas kanan 

persamaan harus bernilai genap. Ruas kiri pada persamaan di atas juga harus 

bernilai genap. Nilai genap pada ruas kiri hanya benar bila suku kedua dari ruas 

kanan juga bernilai genap. Karena d(vk) untuk setiap vk ϵ  Vganjil, maka banyaknya 

titik vk di dalam Vganjil harus genap agar jumlah seluruh derajatnya bernilai genap. 

Jadi banyaknya titik yang berderajat ganjil selalu genap.   
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2.2. Graf Petersen 

Graf Petersen Pn,k adalah graf dengan 2n titik {u1, u2, …, un} {v1, v2, …, vn} dan 

sisi ui   ui+1 modulo n, vi   vi+k modulo n dan ui   vi. 

 
Gambar 2.2. Graf Petersen P8,1 

2.3. Bilangan Kromatik Lokasi Graf 

Bilangan kromatik lokasi graf pertama kali dikaji oleh Chartrand dkk. (2002). 

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep dimensi partisi dan pewarnaan 

graf. Pewarnaan titik pada graf adalah c = V(G)   {1, 2, …, k} dengan syarat 

untuk setiap titik bertetangga harus memiliki warna yang berbeda. Minimum 

banyaknya warna yang digunakan untuk pewarnaan titik pada graf G disebut 

bilangan kromatik lokasi, yang dinotasikan dengan     . 

Berikut ini diberikan definisi bilangan kromatik lokasi graf yang diambil dari 

Chartrand dkk. (2002). Misalkan c suatu pewarnaan titik pada graf G dengan c(u) 

≠ c(v) untuk u dan v bertetangga di G. Misalkan Ci himpunan titik-titik yang 

diberi warna i, yang selanjutnya disebut kelas warna, maka Π = {C1, C2, …, Ck} 

adalah himpunan yang terdiri dari kelas-kelas warna dari V(G). Kode warna cΠ(v) 

dari v adalah k-pasang terurut (d(v, C1), d(v, C2), …, d(v, Ck)) dengan d(v,Ci) = 

min {d(v, x)|x   Ci} untuk 1 ≤ i ≤ k. Jika setiap G mempunyai kode warna yang 

berbeda, maka c disebut pewarnaan lokasi G. Banyaknya warna minimum yang 
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digunakan untuk pewarnaan lokasi disebut bilangan kromatik lokasi dari G, dan 

dinotasikan dengan      . Karena setiap pewarnaan lokasi juga merupakan suatu 

pewarnaan, maka           . 

Berikut ini merupakan teorema dasar dari bilangan kromatik lokasi suatu graf 

yang diberikan oleh Chartrand dkk. (2002). 

Teorema 2.2. (Chartrand dkk., 2002) Misalkan c adalah pewarnaan pada graf 

terhubung G. Jika u dan v adalah dua titik yang berbeda di G sedemikian 

sehingga d(u, w) = d(v, w) untuk setiap w   V(G) – {u, v}, maka c(u) ≠ c(v). 

Secara khusus, jika u dan v titik-titik yang tidak bertetangga di G sedemikian 

sehingga N(u) ≠ N(v), maka c(u) ≠ c(v). 

Bukti : Misalkan c adalah suatu pewarnaan lokasi pada graf terhubung G dan 

misalkan Π = {C1, C2, …, Ck} adalah partisi dari titik-titik G ke dalam kelas 

warna Ci. Untuk setiap titik u, v   V(G), andaikan c(u) = c(v) sedemikian sehingga 

titik u dan v berada dalam kelas warna yang sama, misalkan Ci dari Π. Akibatnya 

d(u, Ci) = d(v, Ci) = 0. Karena d(u, w) = d(v, w) untuk setiap w   V(G) – {u, v}, 

maka d(u, Ci) = d(v, Cj) untuk setiap i ≠ j, 1 ≤ j ≤ k. Akibatnya cΠ(u) = cΠ(v) 

sehingga c bukan pewarnaan lokasi, jadi c(u) ≠ c(v).   

Akibat dari teorema tersebut, dapat ditentukan batas bawah trivial bilangan 

kromatik lokasi graf. 

Akibat 2.1. (Chartrand dkk., 2002) Misalkan G adalah graf terhubung dengan 

satu titik yang bertetangga dengan k daun, maka          . 

Bukti : Misalkan v adalah satu titik yang bertetangga dengan k daun x1, x2, …, xk 

di G. Berdasarkan Teorema 2.2, setiap pewarnaan lokasi di G mempunyai warna 

yang berbeda untuk setiap xi, i = 1, 2, …, k. Karena v bertetangga dengan semua 

xi, maka v harus mempunyai warna yang berbeda dengan semua daun xi. 

Akibatnya          .   
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Teorema 2.3. (Chartrand dkk., 2002) Misalkan k adalah derajat maksimum di 

graf G, maka           . 

Bukti : Misalkan v adalah satu titik yang berderajat maksimum k daun x1, x2, …, 

xk di G. Berdasarkan Teorema 2.2 dan Akibat 2.1, setiap pewarnaan lokasi di G 

mempunyai warna yang berbeda setiap xi, i = 1, 2, …, k. Karena v berderajat 

maksimum k dengan xi, maka v harus mempunyai warna yang berbeda dengan 

semua daun xi. Akibatnya,           .   

Teorema 2.4. (Chartrand dkk., 2002) Bilangan kromatik lokasi graf lintasan 

Pn(n≥ 3) adalah 3. 

Bukti : Perhatikan bahwa          dan         . Jelaslah bahwa        

  untuk n ≥ 3. Berdasarkan Teorema 2.3           , dengan k derajat titik 

maksimum. Karena pada Pn, k = 2, maka            . Akibatnya         . 

Jadi terbukti         .   

Teorema 2.5. (Chartrand dkk., 2002) Untuk bilangan bulat a dan b dengan 1 ≤ a 

≤ b dan b ≥ 2, maka   (    )     . 

Bukti : Berdasarkan Akibat 2.1, diperoleh batas bawah yaitu   (    )     . 

Selanjutnya, akan ditentukan batas atasnya, yaitu   (    )     . Misalkan c 

adalah pewarnaan titik menggunakan (b + 1) warna sebagaimana terlihat pada 

Gambar 2.3. Perhatikan bahwa kode warna dari setiap titik Sa,b berbeda. 

Akibatnya c adalah pewarnaan lokasi. Jadi   (    )     .   

 
Gambar 2.3. Pewarnaan lokasi minimum pada Sa,b 

u v 

2 

1 

2 

1 

b 

a 

3 

a + 1 

b + 1 
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Teorema 2.6. (Chartrand dkk., 2002) Pada graf lingkaran Cn untuk n ≥3, 

         jika n adalah bilangan ganjil dan          jika n adalah bilangan 

genap. 

Bukti : 

Kasus 1 

n ≥ 3 adalah ganjil. Misal Cn : v1, v2, …, vn, v1. Ditetapkan warna 1 untuk v1, warna 

2 untuk vi jika i adalah genap, dan warna 3 untuk vi jika i ≥ 3 dan i ganjil. 

Berdasarkan Akibat 2.1, perlu ditunjukkan bahwa ini adalah pewarnaan lokasi 

untuk membuktikan bahwa         . Pertimbangkan dua subkasus. 

Subkasus 1.1 

n = 4k + 1, dengan k ≥ 1. Untuk 1 ≤ i ≤ k, cΠ(v2i) = (2i – 1, 0, 1) dan untuk k + 1 ≤ 

i ≤ 2k, cΠ(v2i) = (2k + 2 – 2i, 0, 1). Juga, untuk 1 ≤ i ≤ k, cΠ(v2i + 1) = (2i, 1, 0) dan 

untuk k + 1 ≤ i ≤ 2k, cΠ(v2i +1) = (2k + 1 – 2i, 1, 0). Karena semua vector cΠ(vi) 

berbeda, maka pewarnaan ini adalah pewarnaan lokasi dan            . 

Subkasus 1.2 

n = 4k + 3, dengan k ≥ 0. Bukti             mirip dengan Subkasus 1.1. 

Kasus 2 

n ≥ 4 adalah genap. Misal Cn : v1, v2, …, vn, v1. Ditetapkan warna 1 untuk v1, 

warna 2 untuk vi jika i adalah genap, dan warna 3 untuk vi jika i ≥ 3 dan i ganjil, 

dan warna 4 untuk vi jika i ≥ 4 dan i genap. Akan ditunjukkan bahwa ini adalah 

pewarnaan lokasi Cn, dengan demikian membuktikan bahwa         . 

Pertimbangkan dua subkasus. 

Subkasus 2.1 

n = 4k, dengan k ≥ 1. Untuk 1 ≤ i ≤ k, cΠ(v2i+1) = (2i, 2i – 1, 0, 1) dan untuk k + 1 

≤ i ≤ 2k – 1, cΠ(v2i+1) = (4k – 2i, 4k + 1 – 2i, 0, 1). Untuk 2 ≤ i ≤ k, cΠ(v2i) = (2i – 

1, 2i – 2, 1, 0) dan untuk k+1 ≤ i ≤ 2k, cΠ(v2i) = (4k + 1 – 2i, 4k + 2 – 2i, 1, 0). 

Karena semua vector cΠ(vi) berbeda, maka pewarnaan ini adalah pewarnaan lokasi 

dan          . 
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Subkasus 2.2 

n = 4k + 2, dengan k ≥ 1. Bukti bahwa             mirip dengan Subkasus 2.1. 

Tetap hanya untuk menunjukkan          jika n genap. Diasumsikan secara 

kebalikannya, bahwa terdapat c pewarnaan lokasi dari Cn yang menggunakan tiga 

warna, misalkan 1, 2, 3 untuk n ≥ 4. Setidaknya salah satu warna, misalkan 2, 

digunakan untuk mewarnai sejumlah t titik Cn, dimana 2 ≤ t ≤ n/2. Selanjutnya 

dicari siklus dari Cn, dimulai dengan v1, misal                , menjadi titik pada 

Cn yang berwarna 2. Karena tidak ada dua titik yang berdekatan, selanjutnya 

untuk setiap bilangan bulat j dengan 1 ≤ j ≤ t, interval Ij = 

{                       }(dihitung modulo n) tidak kosong. 

Pertama, ditunjukkan bahwa tidak ada interval yang berkardinal ganjil yaitu 3 atau 

lebih, diasumsikan secara kontradiksi, bahwa beberapa interval Ij terdiri atas 

bilangan ganjil dari titik atau lebih. Tanpa menghilangkan secara umum, 

diasumsikan bahwa       dan         berwarna 1. Namun,   (     )  

   (       )         , yang tidak mungkin. 

Kedua, ditunjukkan bahwa tidak ada interval yang berbilangan genap pada titik, 

diasumsikan secara kontradiksi, terdapat interval berbilangan genap pada titik. 

Karena C2k memiliki susunan genap, harus ada bilangan genap pada interval yang 

terdiri dari bilangan genap pada titik. Misalkan Ij dan Ik dua interval berbeda yang 

terdiri dari bilangan genap pada titik. Diasumsikan, tanpa menghilangkan secara 

umum, bahwa       berwarna 1. Tepat satu dari       dan         berwarna 1, 

dikatakan berbekas. Maka   (     )     (     )         , kontradiksi. 

Kensekuensinya, semua interval t = n/2 terdiri tepat satu titik. Seharusnya, ada 

bilangan bulat terkecil ij (1 ≤ j ≤ n/2) sehingga       dan       berwarna berbeda, 

katakanlah 1 dan 3, secara berturut-turut. Seharusnya, ada bilangan bulat ik > ij 

sehingga       berwarna 3 dan       berwarna 1. Namun, kemudian   (   
)  
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   (   )         , menghasilkan kontradiksi akhir. Oleh karena itu,          

jika n genap.   

Selanjutnya, akan diberikan contoh menentukan bilangan kromatik lokasi pada 

suatu graf Petersen P8,1 sebagai berikut ini : 

 
Gambar 2.4. Pewarnaan lokasi graf Petersen P8,1 berbilangan kromatik lokasi 4 

Diberikan graf Petersen P8,1, akan ditentukan terlebih dahulu batas bawah 

bilangan kromatik lokasi dari graf Petersen P8,1. Karena n = 8 dan merupakan 

bilangan genap maka bisa diambil batas bawah yaitu   (    )   . Titik-titik 

pada V(P8,1) dipartisi sebagai berikut : C1 = {u1, u5, v3, v7}; C2 = {u2, u8, v1, v4, v6}; 

C3={u4, u7, v5, v8}; C4 = {u3, u6, v2}. Kode warnanya adalah cΠ(u1) = (0, 1, 2, 2); 

cΠ(u2) = (1, 0, 2, 1); cΠ(u3) = (1, 1, 1, 0); cΠ(u4) = (1, 1, 0, 1); cΠ(u5) = (0, 2, 1, 1); 

cΠ(u6) = (1, 1, 1, 0); cΠ(u7) = (1, 1, 0, 1); cΠ(u8) = (1, 0, 1, 2); cΠ(v1) = (1, 0, 1, 1); 

cΠ(v2) = (1, 1, 2, 0); cΠ(v3) = (0, 1, 2, 1); cΠ(v4) = (1, 0, 1, 2); cΠ(v5) = (1, 1, 0, 2); 

cΠ(v6) = (1, 0, 1, 1); cΠ(v7) = (0, 1, 1, 2); cΠ(v8) = (1, 1, 0, 2). Karena terdapat kode 

warna titik di V(P8,1) berbeda, maka pewarnaan tersebut bukan merupakan 

pewarnaan lokasi. Sehingga,   (    )    . Sehingga didapat pertidaksamaan 

untuk batas bawah dari P8,1,   (    )     ...................................................... (1) 
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Gambar 2.5. Pewarnaan lokasi graf Petersen P8,1 berbilangan kromatik lokasi 5. 

Selanjutnya, akan ditentukan batas atas bilangan kromatik lokasi graf Petersen 

P8,1. Titik-titik pada V(P8,1) dipartisi sebagai berikut : C1 = {u1, u3, u7, v8}; C2 = 

{u2, u6, u8, v3, v5, v7}; C3 = {u5, v1, /v4}; C4 = {u4, v6}; C5 = {v2}. Kode warnanya 

adalah cΠ(u1) = (0, 1, 1, 3, 2); cΠ(u2) = (1, 0, 2, 2, 1); cΠ(u3) = (0, 1, 2, 1, 2); cΠ(u4) 

= (1, 2, 1, 0, 3); cΠ(u5) = (2, 1, 0, 1, 4); cΠ(u6) = (1, 0, 1, 1, 5); cΠ(u7)=(0, 1, 2, 2, 

4); cΠ(u8) = (1, 0, 2, 3, 3); cΠ(v1) = (1, 2, 0, 3, 1); cΠ(v2) = (2, 1, 1, 3, 0); cΠ(v3) = 

(1, 0, 1, 2, 1); cΠ(v4) = (2, 1, 0, 1, 2); cΠ(v5) = (3, 0, 1, 1, 3); cΠ(v6) = (2, 1, 2, 0, 4); 

cΠ(v7) = (1, 0, 2, 1, 3); cΠ(v8) = (0, 1, 1, 2, 2). Karena kode warna semua titik di 

V(P8,1) berbeda, maka pewarnaan tersebut merupakan pewarnaan lokasi. Sehingga 

didapat pertidaksamaan batas atas dari P8,1,   (    )      ............................ (2) 

Berdasarkan Pertidaksamaan (1) dan (2), maka diperoleh   (    )   . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2016-2017. 

3.2. Metode Penelitian 

Rinaldy (2016) telah berhasil menentukan bilangan kromatik lokasi graf Petersen 

Pn,k untuk P3,1, P4,1, P4,2, P5,1, P5,2, P6,1, P6,2, P6,3, P7,1, P7,2, dan P7,3. Bilangan 

kromatik lokasi pada graf Petersen Pn,k tersebut yaitu: χL (P3,1) = 4, χL (P4,1) = 5, χL 

(P4,2) = 4, χL (P5,1) = 4, χL (P5,2) = 4, χL (P6,1) = 5, χL (P6,2) = 5, χL (P6,3) = 5, χL 

(P7,1) = 5, χL (P7,2) = 5, χL (P7,3) = 5. 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang telah dilakukan oleh Rinaldy 

(2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi graf Petersen Pn,k 

berbilangan kromatik lokasi empat dan lima. 

Langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi graf Petersen Pn,k berbilangan 

kromatik lokasi empat dan lima adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari materi tentang graf Petersen Pn,k dan bilangan kromatik lokasi 

suatu graf. 

2. Batas bawah trivial dari χL (Pn,k) dapat ditentukan berdasarkan Teorema 2.6, 

yaitu          jika n adalah bilangan ganjil dan          jika n adalah 

bilangan genap. Akan tetapi, jika batas bawahnya tidak dapat ditentukan 

secara trivial, maka digunakan pembuktian dengan kontradiksi. 

3. Penentuan batas atas dari χL (Pn,k). Pada graf Petersen χL (Pn,k) dapat 

dilakukan counting dalam menentukan batas atasnya. Hal ini dilakukan 

untuk memperlihatkan struktur dari graf Petersen Pn,k. 
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4. Mengklasifikasi graf-graf Petersen berbilangan kromatik lokasi empat atau 

lima. 

5. Memperoleh klasifikasi graf Petersen berbilangan kromatik lokasi empat 

atau lima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta diskusi dari penelitian yang sudah 

dilakukan, diperoleh bahwa : 

1. Bilangan kromatik lokasi Graf Petersen Pn,1 yaitu :  

  (    )  {
          
         

 

2.   (    )    

3.   (    )    untuk 5 ≤ n ≤ 20. 

5.2. Saran 

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengklasifikasi bilangan kromatik lokasi 

Graf Petersen Pn,k dengan k > 1. 
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