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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada awal abad ke 18 di wilayah Konigsberg, Prussia (sekarang dikenal 

Kaliningrad, Russia) terdapat sungai prugell yang mengalir melewati kota dan 

membentuk pulau Keniphof dan Lomse. Untuk menunjang kegiatan masyarakat 

dibangun 7 jembatan di sungai prugell. Suatu hari masyarakat berfikir untuk 

melewati 7 jembatan yang ada dalam sekali perjalanan. Berbagai langkah 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dimiliki masyarakat konigsberg 

ini. Dalam waktu yang lama tidak ada yang dapat memecahkan permasalahan ini 

dan hal ini menjadi terkenal dengan nama “Seven Bridge of Konigsberg Problem”. 

Pada tahun 1736 Ilmuwan Matematika asal Switzherland Leonhard Euler 

mengetahui permasalan ini dan mencoba untuk memecahkan. 

 Euler mendapati bahwa memang tidak mungkin untuk melewati tujuh 

jembatan yang ada dalam sekali perjalanan, dalam pembuktiannya Euler 

merepresentasikan daratan sebagai titik dan jembatan sebagai sisi yang 

menghubungkan dua titik. Metode yang digunakan Euler merupakan cikal bakal 

lahirnya teori graf. Setelah jeda dua ratus tahun, pada 1936 Konig menerbitkan 

buku tentang graf, semenjak itu teori graf semakin berkembang. Chartrand dan 

Lesniak (1996) dalam Graf & Digraf menyatakan bahwa graf adalah objek 

matematis yang terdiri dari himpunan tak kosong V(G) yang elemennya 

dinyatakan sebagai titik, dan himpunan      yang elemennya adalah sisi yang 

merupakan pasangan tak berurut dari 2 elemen V(G). Jika 2 titik membentuk sisi 

maka keduanya bertetangga. 

Harary (1969) dalam bukunya membangun definisi seperti jarak dua titik, 

derajat, diameter graf, radius graf, pewarnaan graf, jenis-jenis graf serta membawa 

definisi yang ada pada aljabar seperti automorfisma dan matriks ke dalam  

pembahasan graf. Selain itu Harary juga menyajikan sejarah penggunaan teori 

graf pada penyelesaian masalah di luar bidang matematika, seperti Kirchoff 
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(1847) menerapkan tree untuk jaringan listrik, Chayley (1857) dengan 

menerapkan graf pada ikatan isomer suatu atom dan juga penggunaan graf untuk 

membaca psikologi yang dilakukan Lewin (1936).  

Okamoto, et al (2010) mencetuskan dimensi metrik lokal pada suatu graf, 

Okamoto menyatakan bahwa basis metrik lokal adalah himpunan titik dengan 

kardinalitas minimum yang menyajikan setiap titik bertetangga memiliki 

representasi  berbeda dengan menggunakan konsep jarak (metrik), dengan 

dimensi metrik lokal merupakan kardinalitas dari basis metrik lokal.  

Dalam perkembangannya graf banyak digunakan untuk penyelesaian 

komputasi pada Big Data suatu perusahaan teknologi, dengan nilai ordo graf yang 

digunakan sangat banyak. Mengingat waktu yang sangat besar apabila 

permasalahan graf diselesaikan secara manual, sehingga definisi maupun metode 

dalam penyelesaian suatu permasalahan yang ada pada graf harus diterjemahkan  

ke dalam bahasa komputasi sehingga bisa dipahami oleh para programmer. 

Dalam penelitian dimensi metrik lokal, Marsidi et al (2016) memberikan dimensi 

metrik lokal untuk graf lintasan dari graf special, Ramirez et al(2016) 

memberikan dimensi metrik lokal dari graf operasi lexicographic dan Rodriguez 

et al (2018) menyampaikan komputasi dari dimensi metrik lokal dari graf subgraf 

primer. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan, masih sedikit 

penelitian untuk penentuan dimensi metrik lokal, untuk penentuan dimensi metrik 

lokal secara komputasi juga masih sedikit dilakukan penelitian. sehingga penulis 

tertarik untuk membangun algoritma penentuan basis dan dimensi metrik lokal 

pada suatu graf. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang 

dibahas adalah sebagai : 

1. Bagaimana membangun algoritma penentuan basis dan dimensi metrik 

lokal pada suatu graf ? 
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2. Bagaimana membuat program penentuan basis dan dimensi metrik 

lokal pada suatu graf ? 

3. Bagaimana penerapan program yang sudah dibangun untuk 

menentukan basis dan dimensi metrik lokal pada suatu graf ? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan yang akan dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Membangun algoritma penentuan basis dan dimensi metrik lokal pada 

suatu graf. 

2. Membuat program penentuan basis dan dimensi metrik lokal pada 

suatu graf. 

3. Penerapan Algoritma yang sudah dibangun untuk menentukan basis 

dan dimensi metrik lokal pada suatu graf. 

1.4. Manfaat 

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian adalah : 

1. Menambah pemahaman tentang algoritma penentuan basis dan 

dimensi metrik lokal suatu graf 

2. Mendapatkan basis dan dimensi metrik lokal pada suatu graf.. 

3. Membantu menangani penentuan basis dan dimensi metrik lokal pada 

graf sebarang dengan ukuran yang besar. 
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