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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dimensi metrik graf      . 

Graf       dibentuk dari hasil kali kartesian graf roda      dan graf lintasan     . 
Penelitian ini merujuk dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai dimensi metrik graf 

hasil kali kartesian, dimensi metrik graf roda, dan dimensi metrik graf lintasan. Sebelum 

menentukan dimensi metrik      , dilakukan beberapa observasi untuk menentukan 

jarak antar dua titik yang termuat dalam graf      , kemudian dipilih suatu himpunan            dan diselidiki representasi setiap titik di       terhadap           . Hasil penelitian ini dimensi metrik graf       mempertahankan dimensi 

metrik salah satu graf penyusunnya yaitu graf roda, diperoleh                      untuk           dan    , dan                    untuk          , dan    . 

 

 

Kata Kunci : dimensi metrik, hasil kali kartesian, graf roda, graf path  
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to determine metric dimension of       graph.       graph was formed by Cartesian products of wheel graph (  ) and path graph 

(  ). This research refers to the previous researches about metric dimension of Cartesian 

products, metric dimension of wheel graph, and metric dimension of path graph. Before 

determining the metric dimension of      , some observations are made to determine 

the distance between  two  vertexs that contained in       graph, then a set of            is selected and the representation of each vertex in       againts            is investigated. The result of this study is the metric dimension of       graph defends one metric dimension of its graph composers wich is wheel 

graph, resulted                      for           and    , and                    for          , and    . 

 

 

Keywords : metric dimension, cartesian products, wheel graph, path graph 
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