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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Oystein Ore, penulis pertama buku teori graf yang ditulis dalam bahasa 

Inggris, mengatakan bahwa "teori graf adalah salah satu dari beberapa bidang 

matematika dengan tanggal lahir yang pasti." Teori graph dianggap telah dimulai 

pada tahun 1736 dengan penerbitan solusi Euler dari masalah jembatan 

Konigsberg. Dua ratus tahun kemudian, pada tahun 1936, Dénes KÖnig menulis 

buku pertama tentang teori graf. Kemudian dalam waktu yang relatif singkat, teori 

graf mengalami perkembangan yang sangat pesat. (Chartrand dan Oellermann, 

1993) 

Sejak itu teori graf mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat 

karena mempunyai aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam berbagai ilmu seperti ilmu komputer, teknik dan sains. Salah satu topik 

penelitian dalam teori graf yaitu mengenai dimensi metrik, salah satu penelitian 

mengenai dimensi metrik yaitu On The Metric Dimension of Some Families of 

Graphs yang ditulis oleh Caceres, dkk. pada tahun 2005. Konsep dimensi metrik 

dapat diaplikasikan sebagai solusi suatu permasalahan yang terjadi dalam 

perkembangan teknologi maupun permasalahan yang kerap terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pengembangan dimensi metrik pada graf dapat diterapkan ke dalam 

operasi hasil kali kartesian dari dua buah graf. Pada tahun 2006, Caceres, dkk., 

mempublikasikan jurnal berjudul On The Metric Dimension of Cartesian Product 
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of Graphs. Merujuk pada kedua jurnal tersebut, dalam penelitian ini akan 

ditentukan dimensi metrik dari graf yang diperoleh dari hasil kali kartesian graf 

roda dengan graf lintasan, yang dinotasikan      . Graf roda (wheel)    

adalah graf yang diperoleh dari operasi join antara graf    dengan graf   , dengan    , sedangkan    merupakan graf lintasan berorder m. Sehingga judul 

penelitian ini adalah “Dimensi Metrik pada graf      ”.  
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah berapa dimensi metrik dari graf       ? 

1.3. Tujuan 

Menentukan dimensi metrik dari graf      . 

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini, nantinya dapat digunakan 

sebagai bahan rujukan untuk menentukan dimensi metrik graf lainnya yang 

merupakan hasil kali kartesian dua buah graf. 
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