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ABSTRAK 

 

 

DIMENSI PARTISI GRAF PETERSEN DIPERUMUM ��,�	                        

UNTUK BEBERAPA NILAI  � GENAP 

 

 

Oleh 

RISKA APRIYANI 

 

 

 

 

Diberikan suatu graf terhubung � = (	, 
), dengan 	(�) ≠ ∅ menyatakan 

himpunan titik, dan himpunan partisi � ⊂ 	(�).  Jarak titik � ∈ 	(�) terhadap � 

didefinisikan sebagai �(�, �) = min	{�(�, �)|� ∈ �}.  Untuk suatu k-partisi 

Π = ��, ��, … , �� dari 	(�) dan titik	� dari �, representasi �	terhdap Π 

didefinisikan sebagai �(�|Π) = (�(�, ��), �(�, ��), … , �(�, ��)). Π disebut partisi 

pembeda jika �(�|Π), � ∈ 	(�) adalah berbeda.  Kardinalitas minimum dari  -

partisi pembeda terhadap 	(�) disebut dimensi partisi dari �, dinotasikan dengan 

!�(�).  Pada penelitian ini telah diperoleh dimensi partisi graf Petersen 

diperumum "#,$.  Dimensi partisi tersebut adalah empat, untuk % = 6,8,10,12,14. 

 

Kata kunci: dimensi partisi, graf Petersen diperumum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

PARTITION DIMENSION OF GENERALIZED PETERSEN GRAPH ��,� 

FOR SOME EVEN � VALUES 

 

 

By  

RISKA APRIYANI 

 

 

 

 

Let � be a connected graph � = (	, 
), with 	(�) ≠ ∅ denotes the set of vertices 

and partition set � ⊂ 	(�).  The distance �(�, �) between � ∈ 	(�) and � is 

defined as �(�, �) = min	{�(�, �)|� ∈ �}.  For an ordered k-partition Π =

��, ��, … , �� of		(�) and a vertex � of �, the representation of � with respect to Π 

is defined as the k-vector �(�|Π) = (�(�, ��), �(�, ��),… , �(�, ��)).  The 

partition Π is called a resolving partition if the k-vectors �(�|Π), � ∈ 	(�) are 

distinct.  The minimum k for which there is a resolving k-partition of 	(�) is the 

patition dimension !�(�) of �.  In this research, the partition dimension of 

generalized Petersen graph "#,$, % = 6,8,10,12,14 was investigation are four. 

 

 

Key words: partition dimension, generalized Petersen graph. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

 

Graf merupakan pasangan himpunan titik dan himpunan sisi.  Pengaitan titik-titik 

pada graf membentuk sisi dan dapat direpresentasikan pada gambar sehingga 

membentuk pola graf tertentu.  Pola-pola yang terbentuk didefinisikan dan 

dikelompokkan menjadi kelas-kelas graf.  Beberapa kelas graf menurut 

banyaknya sisi yang terkait terhadap titik antara lain graf teratur (regular), yaitu 

derajat yang setiap titiknya adalah sama dan graf tidak teratur (irregular), yang 

derajat setiap titiknya ada yang tidak sama.  Terdapat pula graf Petersen yang 

diperumum yang merupakan salah satu subkelas dari graf regular.  

Daya tarik teori graf adalah penerapannya yang sangat luas, mulai dari ilmu 

komputer, kimia, fisika, biologi, sosiologi, teknik kelistrikan, ekonomi, 

manajemen, pemasaran, hingga pemecahan teka-teki dan permainan asah otak.  

Walaupun penerapannya sangat banyak, yang menarik adalah bahwa teori graf 

hanya mempelajari titik dan garis. 

Salah satu contoh graf yang paling dikenal dan sangat populer adalah graf 

Petersen.  Graf Petersen diambil dari nama Peter Christian Julius Petersen untuk 
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menghargainya karena pada tahun 1898 ia membuktikan bahwa graf Petersen 

tidak terfaktor-1. 

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak terdapat penelitian 

tentang graf,  diantaranya  pewarnaan  graf  dan  dimensi  partisi  graf.  Konsep 

dimensi partisi dari suatu graf pertama kali diperkenalkan oleh Chartrand dkk. 

pada tahun 1998.  Konsep dimensi partisi merupakan pengembangan dari konsep 

dimensi metrik yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Harary dan Melter 

pada tahun 1976.  Dalam penelitiannya titk-titik pada graf terhubung 

direpresentasikan oleh kriteria lain, yakni melalui partisi himpunan titik dan jarak 

antara tiap titik dengan himpunan bagian pada partisi tersebut.  Banyaknya partisi 

himpunan titik yang minimum disebut dengan dimensi partisi. 

 

Permasalahan penentuan dimensi partisi pada suatu graf, merupakan 

permasalahan yang cukup sulit, karena belum adanya teorema yang digunakan 

untuk menentukan dimensi partisi pada sembarang graf.  Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan dikaji tentang dimensi partisi graf Petersen diperumum ��,�, 

untuk beberapa nilai � genap. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dimensi partisi dari graf 

Petersen diperumum ��,� untuk beberapa nilai � genap, � = 6,8,10,12,14. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 

 

 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

 

1. Mengembangkan wawasan tentang teori graf terutama tentang dimensi partisi 

graf Petersen diperumum ��,�. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas dan memperdalam 

ilmu matematika dibidang teori graf terutama tentang dimensi partisi graf 

Petersen diperumum ��,�. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan tentang menentukan dimensi 

partisi dari graf Petersen diperumum ��,�.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

2.1 Konsep Dasar Teori Graf 

 

 

Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan terurut ���, ���	� 

dengan	��� = ���, ��, … , ��� menyatakan himpunan titik dengan ��� ≠ ∅ dan 

��� = 	 ���, ��, … , ��� menyatakan himpunan sisi yaitu pasangan tak terurut dari 

���.  Banyaknya titik di ��� disebut orde dari graf �. 

Misalkan � dan � adalah titik digraf �, jika � dan � dihubungkan oleh sisi �, 

maka � dan � dikatakan bertetangga (adjacent), sedangkan titik � dan � 

dikatakan menempel (incident) dengan sisi �.  Himpunan tetangga (Neigborhood) 

dari suatu titik di �, dinotasikan dengan ��� adalah himpunan titik-titik yang 

bertetangga dengan � (Deo, 1989). 

 

Gambar 1. Graf G dengan Enam Titik dan Enam Sisi 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�  

�� 

�  
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Dalam sebuah graf, seperti terlihat pada contoh diatas, dimungkinkan adanya 

suatu sisi yang dikaitkan dengan pasangan ��, ���.  Suatu sisi yang berawal dan 

berakhir pada tiitk yang sama disebut sebagi gelung (loop).  Dalam graf pada 

Gambar 1, �� merupakan sebuah gelung (loop).  Sedangkan dua sisi atau lebih 

yang menghubungkan dua titik yang sama disebut sebagai sisi paralel.  Sebagai 

contoh	��, 	�� dikaitkan dengan pasangan titik ��, ���.  

Pada Gambar 1, ��, ��, 	�� adalah sisi yang menempel dengan titik ��.  Dua sisi 

yang  paralel disebut bertetangga, bila kedua sisi tersebut menempel dengan titik 

yang sama.  Sebagai contoh, �� dan �  dalam Gambar 1, merupakan dua sisi yang 

saling bertetangga.  Sedangkan titik �� dan �� himpunan tetangga dari titik ��.   

Derajat (degree) dari titik �! adalah banyaknya sisi yang menempel pada titik �! 

dalam graf G dan gelung (loop) dihitung dua kali, dinotasikan dengan "�!�.  

Titik yang berderajat satu disebut daun (pendant vertex) sedangkan titik yang 

berderajat nol disebut dengan titik terasing (isolated vertex).  Sebagi contoh, pada 

Gambar 1, "��� = 2, "��� = 1, "��� = 3, "��� = 4,  dan "��� = 2, �� dan  

�� merupakan titik pendant dan �  merupakan titik terasing dari graf (Asmiati, 

2016). 

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

lintasan (path), dan sirkuit (circuit).  Jalan (walk) dalam suatu graf G adalah suatu 

deretan berhingga dari titik dan sisi secara bergantian yang diawali dan diakhiri 

dengan titik sedemikian hingga setiap sisi yang menempel dengan dua titik yang 

berdekatan. 
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Lintasan adalah jalan yang melewati dan memiliki tiitk yang berbeda.  Sirkuit 

adalah lintasan tertutup, 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, sedangkan 

sirkuit ganjil adalah sirkuit dengan banyaknya titik ganjil. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Graf Terhubung G  

 

Sebagai contoh jalan (walk) pada Gambar 2 yaitu  �� − �� − �� − �� − �� − �� −

�� − �� − �� − � − � , contoh lintasan yaitu � − � − �� − �� − �� − �� − ��, 

contoh sirkuit yaitu �� − �� − �� − �� − �� − �� − �� − �� − �� (Munir, R. 

2014). 

 

2.2 Graf Petersen 

 

 

 

Graf Petersen adalah graf yang memiliki 10 titik, 15 sisi, dan setiap titiknya 

berderajat 3 dengan 5 titik di luar dan 5 titik di dalam yang dihubungkan dengan 5 

sisi (Watkins, 1969).  Graf Petersen diambil dari nama Peter Christian Julius 

Petersen untuk menghargainya.  

�� 

�  

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� �  
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Gambar 3. Graf Petersen  

 

 

2.3  Graf Petersen Diperumum 

 

 

 

Graf Petersen diperumum merupakan graf teratur berderajat tiga.  Misalkan 

�%�, %�, …	 , %��	menyatakan banyaknya titik lingkaran luar dan ���, ��, … , ��� 

menyatakan banyaknya titik lingkaran dalam untuk � ≥ 3.  Graf Petersen 

diperumum dinotasikan dengan ��,', � ≥ 3,1 ≤ ) ≤ *�+�� , , 1 ≤ - ≤ � adalah graf 

yang memiliki 2� titik �%!� ∪ ��!� dan sisi �%!%!/�� ∪ ��!�!/'� ∪ �%!�!� 

(Watkins, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Graf Petersen Diperumum �0,� 

%� 

%� 

%� 

%� %� 

%  

%1 
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�  
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Pada Gambar 4 merupakan salah satu jenis graf Petersen yang telah diperumum 

berderajat 3 dengan � = 8 dan ) = 3.  

 

 

2.4 Dimensi Partisi Graf 

 

 

 

Sebelumnya akan diberikan definisi dari dimensi dan partisi secara umum yaitu, 

Dimensi didefinisikan sebagai jumlah minimal koordinat yang dibutuhkan untuk 

menetukan titik-titik yang ada dalam suatu ruang atau objek.   Sedangkan, partisi 

didefinisikan sebagai pengelompokkan anggota himpunan dimana setiap 

kelompok memiliki anggota yang berbeda dan setiap anggota masuk dalam satu 

kelompok tertentu.  Dimensi partisi yaitu minimum panjang lintasan terpendek 

antara titik pada suatu graf terhadap k-partisi, adapun panjang lintasan yaitu 

banyaknya jumlah sisi yang dilewati antara titik pada suatu graf terhadap k-partisi.  

Selanjutnya akan diberikan definisi dimensi partisi pada suatu graf, teorema-

teorema dan beberapa contoh graf yang sudah diperoleh dimensi partisisnya. 

Diberikan suatu graf terhubung �.  Ambil sembarang titik 	% dan � di �, jarak 

"%, �� antara titik % dan � pada graf � adalah panjang lintasan terpendek dari 

kedua titik tersebut.  Sedangkan jarak terpanjang antara dua titik pada ��� 

didefinisikan sebagai diameter dari graf �, ditulis "-23��.  Misalkan terdapat 

titik � ∈ ��� dan 5 adalah himpunan bagian dari ���.  Jarak antara � dan 5 

adalah "�, 5� = min	�"�, 9�|9 ∈ 5�. 

Misalkan ��� dipartisi menjadi ) buah himpunan, 5�, 5�, … , 5' yang saling 

lepas, notasikan Π sebagai suatu himpunan terurut dari )-partisi, tulis Π =



 

�5�, 5�, … , 5'�.  Misalkan terdapat titik 

terhadap Π didefinisikan sebagai 

yang berbeda terhadap 

patition).  Kardinalitas minimum dari 

dimensi partisi dari �

 

Teorema 2.2.1 (Chartrand dkk., 1998

� ≥ 3 adalah 3 

Gambar 5

 

Bukti:  Graf siklus	<

dengan 5�= {��, ��,

bahwa =��|Π� =

0,5,4�; =��|Π� = 0

=��|Π� = 1,1,0�.  Karena represen

partisi pembeda dari g

.  Misalkan terdapat titik � ∈ ���, maka representasi dari 

didefinisikan sebagai "�, 5��, "�, 5��,…, "�, 5'��.  

yang berbeda terhadap Π, maka Π disebut sebagai partisi pembeda (

).  Kardinalitas minimum dari )-partisi pembeda terhadap 

�, dinotasikan dengan A"��. 

hartrand dkk., 1998)  Dimensi partisi dari graf siklus 

 

Gambar 5. Dimensi partisi graf siklus <� 

<� dipartisi sedemikian sehingga diperoleh Π

, ��, ��, ��, …	 , ��+�}, 5�= {��+�}, 5�= {�

� 0,2,1�; =��|Π� = 0,3,2�; =��|Π� = 0

0,6,5�;… ; =��+�|Π� = 0,1,2�; =��+�|Π� =

� Karena representasi dari semua titik berbeda, 

partisi pembeda dari graf siklus <�dan A"<�) ≤ 3. 

9 

, maka representasi dari � 

� .  Jika setiap titik 

disebut sebagai partisi pembeda (resolving 

partisi pembeda terhadap ��� disebut 

Dimensi partisi dari graf siklus <� untuk 

Π = {5�, 5�, 5�}, 

��}.  Perhatikan 

0,4,3�; =��|Π� =

� = 1,0,1�;	  

tasi dari semua titik berbeda, maka Π adalah 
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Untuk menunjukkan A"<�) ≥ 3, andaikan terdapat partisi pembeda Π = {5�, 5�} 

dari <�dengan 5�= {��, ��, ��, ��, ��, … , ��+�},	5�= {��}, maka titik ��,	��+� 

akan memiliki representasi yang sama yaitu 0,1�, kontradiksi.  Jadi A"<�) ≥ 3. 

Akibatnya  A"<�) = 3. 

 

Berikut ini diberikan contoh graf � dan akan ditentukan dimensi partisi dari graf 

tersebut. 

 

Gambar 6.  Dimensi Partisi Graf � 

 

Karena graf � memuat graf lingkaran, maka akan memiliki A"<�� ≥ 3 

berdasarkan Teorema 2.2.1.  Misalkan	Π partisi pembeda dengan menggunakan 3 

label, dengan 5� = ���� , 5� = ���, ��, ��, ���, 	5� = �� , �1, �0�.  Representasi 

setiap titik dari graf � adalah =��|Π� = 0,1,1�;	 =��|Π� = 1,0,1�; =��|Π� =

2,0,1�; =��|Π� = 2,0,1�;	 =��|Π� = 1,0,1�; =� |Π� = 2,1,0�; =�1|Π� =

2,1,0�;  		=�0|Π� = 1,1,0�.  Terlihat bahwa =��|Π� = =��|Π�,	=��|Π� =

=��|Π�,	=� |Π� = =�1|Π�, kontradiksi untuk A"�� ≥ 3.  Sehingga 

�� 1 

�� 

�� 

�� 

�� 

�  

�1 

�0 2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 
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dibutuhkan sekurang-kurangnya 3+1 label untuk menentukan dimensi partisi dari 

graf �.  Jadi A"�� ≥ 4. 

Misalkan Graf � dipartisi dengan menggunakan 4 label, sehingga diperoleh kelas-

kelas partisi Π = �5�, 5�, 5�, 5��, dengan 5� = ����, 5� = ���, ��, ���, 5� =

���, � �	dan 5� = ��1, �0�.  Sehingga didapatkan representasi dari setiap titik 

yaitu: =��|Π� = 0,1,1,1�;	 =��|Π� = 1,0,1,2�; =��|Π� = 2,0,2,1�; 

=��|Π� = 2,0,1,1�;	 =��|Π� = 1,1,0,2�; =� |Π� = 2,1,0,1�; =�1|Π� =

2,1,1,0�;  		=�0|Π� = 1,1,2,0�.  karena representasi dari semua titik adalah 

berbeda, maka pelabelan pada kelas-kelas partisi tersebut merupakan dimensi 

partisi.  Jadi A"�� ≤ 4.  Akibatnya A"�� = 4. 

 

Lemma 2.2.2 (Chartrand dkk., 1998)  Misal Π	adalah partisi pembeda dari 

himpunan titik ��� dan %, �	 ∈ ���.  Jika "%,�� = "�, �� untuk setiap 

� ∈ ��� −	�%, ��, maka % dan � berada pada elemen yang berbeda dalam Π. 

Bukti :  Misal Π = �S�, S�, … , SC�, dimana % dan � berada pada elemen yang 

sama, sebut 5!, dalam Π.  Maka "%, 5!� = "�, 5!� = 0.  Oleh karena "%,�� =

"�,�� untuk setiap � ∈ ��� −	�%, ��, didapat juga bahwa "D%, 5EF = "D�, 5EF 

untuk semua G, dimana 1 ≤ G ≠ - ≤ ).  Pada akhirnya, =%|Π� = =�|Π�, dan Π 

bukan partisi pembeda. 

Lemma 2.2.3 (Chartrand dkk., 1998) Misal � adalah graf terhubung orde � ≥ 2.  

Jadi, A"�� = 2 jika hanya jika � = ��. 
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Bukti :  Pertama, misal �� = ��, ��, … , �� dan misal Π = �5�, 5�� adalah partisi 

dari ���� dengan 5� = ���� dan 5� = ���, ��, … , ���.  Karena =��|Π� = 0,1� 

dan =�!|Π� = - − 1,0� untuk 2 ≤ - ≤ �, berarti Π adalah partisi pembeda 

(resolving partition) dari  �� sehingga A"��� = 2. 

Kedua, misal Π = �5�, 5�� adalah partisi pembeda (resolving partition) dari 

sebuah graf � orde �.  Karena � terhubung, terdapat ketetanggaan titik % ∈ 5� dan 

� ∈ 5�, karena koordinat =�|Π� = 0, "w, S��� untuk � ∈ 5� dan =�|Π� =

"w, S�, 0�� untuk � ∈ 5�, berbeda, % adalah titik tunggal 5� yang bertetangga 

dengan sebuah titik di 5� dan � adalah titik tunggal di 5� yang bertetangga dengan 

sebuah titik di 5�.  Akan ditunjukkan bahwa 5� dan 5� adalah lintasan di �.  Lebih 

lanjut, titik % bertetangga dengan paling banyak satu titik di 5�.  Bila % 

bertetangga dengan dua titik %�, %� 	 ∈ 5� maka =%�|Π� = =%�|Π� = 0,2�, hal 

ini berkontradiksi dengan Π adalah partisi pembeda (resolving partition) dari 

���.  Asumsikan � adalah titik tunggal di 5� yang bertetangga dengan %.  � 

juga bertetangga dengan paling banyak satu titik di 5� yang bertetangga dengan %.  

Dengan melanjutkan proses ini, didapatkan bahwa 5� adalah lintasan di �.  

Dengan alasan yang sama, 5� juga merupakan lintasan di � sehingga � itu sendiiri 

adalah sebuah lintasan. 

 

Lemma 2.2.4 (Chartrand dkk., 1998) Misal � adalah graf terhubung  orde � ≥ 2.  

Jadi A"�� = � jika dan hanya jika � = I�. 

Bukti :  Berdasarkan Lemma 2.2.2, A"I�� = �.  Untuk kebalikannya, misal � 

adalah graf orde � dengan A"�� = �, dimana ��� = ���, ��, … , ���.  Andaikan 
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� ≠ I�.  Dapat diasumsikan bahwa "��, ��� = 1 dan "��+�, ��� = 2.  Misal 

Π = �S�, S�, … , SJ+��, adalah partisi dari ��� dengan 5� = ���, ��� dan 5! = ��!� 

untuk 2 ≤ - ≤ � − 1.  Untuk setiap -1 ≤ - ≤ � − 1�, hanya elemen ke-- dari 

=�!|K� yang bernilai 0.  Jadi, koordinat =�!|K�, 1 ≤ - ≤ � − 1, berbeda dari 

semua =�!|K�, dimana 2 ≤ - ≤ � − 1.  Selain itu, oleh karena elemen ke- 

� − 1� dari =��|Π� adalah 2 dan elemen ke- � − 1� dari =�!|Π� adalah 1, 

akibatnya =��|Π� ≠ =�L|Π�.  Jadi, Π adalah partisi pembeda (resolving 

partition) dari � dan �� ≤ � − 1 , mengakibatkan kontradiksi. 

 

Teorema 2.2.5  (Chartrand dkk., 2000) Jika I� graf Lengkap berorde � ≥ 2, 

maka A"I�� = �. 

Berikut ini adalah contoh menentukan dimensi partisi dari graf I�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Partisi Pembeda pada Graf I� 
 

Misalkan graf I� dipartisi dengan lima label, dengan 5� = ����, 5� = ����, 5� = ����, 

5� = ����, 5� = ����.  Akan diperoleh representasi dari setiap titik adalah: =��|Π� =

0,1,1,1,1�; =��|Π� = 1,0,1,1,1�; =��|Π� = 1,1,0,1,1�; =��|Π� = 1, ,1,1,0,1�; 

=��|Π� = 1,1,1,1,0�.  Karena representasi dari semua titik adalah berbeda, maka 

pelabelan pada kelas-kelas partisi tersebut merupakan dimensi partisi.  Jadi A"I�� ≤ 5. 

�� 

�� 

�� �� 

�� 

1 

2 

3 4 
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Untuk menunjukkan A"I�� ≥ 5, misalkan Π partisi pembeda dengan 

menggunakan 4 label, dengan 5� = ���, ���, 5� = ����, 5� = ����, 5� = ����,  maka 

��dan �� akan memiliki representasi yang sama yaitu 0,1,1,1�.  Kontradiksi 

untuk A"I�� ≥ 4.  Sehingga Π	bukan partisi pembeda dari graf I�.  Jadi 

A"I�� ≥ 5.  Akibatnya A"I�� = 5.
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III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

 

 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

 

Adapun waktu dan tempat penelitian yaitu semester genap tahun 2018/2019 

bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Lampung. 

 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

 

 

Metode yang dilaksanakan untuk menentukan dimensi partisi pada graf Petersen 

Diperumum ��,� untuk beberapa nilai � genap, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Mengkonstruksi graf Petersen diperumum ��,�, � ≥ 6  genap. 

2. Memilih titik tertentu dalam graf Petersen ��,�	sebagai titik awal dalam graf 

Petersen ��,�. 

3. Memberi label pada kelas-kelas partisi dengan partisi seminimal mungkin. 

4. Menentukan batas bawah dari A"��,��, � ≥ 6 genap.  Batas bawah dimensi 

partisi graf Petersen diperumum ��,� dapat ditentukan dengan Teorema 2.2.1,
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 karena graf Petersen diperumum ��,� memuat graf lingkaran, maka 

A"��,�� ≥ 3.  Akan tetapi, jika batas bawah ini belum memenuhi syarat 

dimensi partisi, maka akan dilakukan penambahan label secara bertahap, 

sedemikian sehingga syarat dimensi partisi terpenuhi. 

5. Menentukan batas atas dari A"��,��.  Batas atas dari A"��,�� diperoleh 

dengan mengkontruksi graf ��,�, � ≥ 6 genap.  Himpunan titik-titik  pada 

graf  ��,� dikelompokkan kedalam kelas partisi pembeda.  Minimum 

banyaknya partisi pembeda itulah yang merupakan dimensi partisi dari graf 

Petersen diperumum ��,�. 

 

 

 

 

 



V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

 

 

 

Pada penelitian ini telah diperoleh dimensi partisi Graf Petersen diperumum ��,�.  

Dimensi partisi graf tersebut adalah 4 untuk � = 6,8,10,12,14. 

 

5.2.  Saran 

 

 

 

Pada skripsi ini, penulis telah membahas dimensi partisi graf Petersen diperumum 

��,� untuk beberapa nilai � genap.  Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan 

menentukan dimensi partisi graf Petersen diperumum ��,� untuk sembarang nilai 

� genap. 
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