
ABSTRAK

Seiring perkembangan pesat pewarnaan titik r-dinamis, terdapat beberapa

hasil penelitian tentang pewarnaan titik r-dinamis pada graf hasil operasi graf,

antara lain bilangan kromatik r-dinamis graf helm dengan operasi middle, line,

central dan total, bilangan kromatik r-dinamis graf hasil operasi perkalian kartesius.

Penelitian ini difokuskan pada pewarnaan titik r-dinamis graf hasil operasi korona

dari dua graf G dan H. Selain pewarnaan titik r-dinamis hasil operasi korona,

penelitian yang dilakukan adalah mendapatkan definisi tentang pewarnaan titik

ketakteraturan lokal dan pewarnaan titik r-dinamis ketakteraturan lokal.

Diberikan dua graf G dan H, dan G � H, batas bawah bilangan kromatik

r-dinamis graf G �H (i) χr(G �H) ≥ δ(H) + 2 untuk r = 1, 2, . . . , δ(H) + 1, (ii)

r+1, untuk r = δ(H)+2, . . . ,∆(G)+ |V (H)| dan (iii) ∆(G)+ |V (H)|+1, untuk r ≥
∆(G) + |V (H)|+ 1. Berdasarkan lema tersebut, diperoleh beberapa akibat, antara

lain bilangan kromatik r-dinamis graf Pn �H, Sn �H, Kn �H, Wn �H, H � Pm,

H � Sm, H �Km, H � Cm dan H �Wm.

Penelitian selanjutnya adalah mendefinisikan pewarnaan titik ketakteraturan

lokal. Pewarnaan titik ketakteraturan lokal dilakukan dengan meminimumkan label

titik dan memiminumkan jumlah warna titik pada graf. Misalkan graf G dengan

l : V (G) → {1, 2, · · · , k} merupakan fungsi label dan fungsi bobot b : V (G) → N

didefinisikan sebagai b(u) = Σv∈N(u)l(v). Fungsi b disebut pewarnaan titik

ketakteraturan lokal, jika (i) maks(l) = min{maks{li}; li, fungsi label},
dan (ii) untuk setiap uv ∈ E(G), b(u) 6= b(v). Bilangan kromatik

ketakteraturan lokal yang dinotasikan dengan χlis(G) didefinisikan

sebagai χlis(G) = min{|b(V (G))|; b pewarnaan titik ketakteraturan lokal}.
Beberapa bilangan kromatik ketakteraturan lokal yang ditemukan antara

lain χlis(Pn), χlis(Cn), χlis(Sn), χlis(Kn), dan χlis(Frn). Misalkan G, H

graf terhubung dan tidak kosong, jika G memiliki maks(l) = 1 maka

χlis(G�H) = χlis(G) + χlis(H).

Misalkan graf G, dengan l : V (G) → {1, 2, . . . , k} merupakan

fungsi label dan fungsi bobot w : V (G) → N didefinisikan sebagai

w(u) = Σv∈N(u)l(v). Fungsi w disebut pewarnaan titik r-dinamis

ketakteraturan lokal, jika (i) maks(l) = min{maks{li}; li, fungsi label},
(ii) Untuk setiap uv ∈ E(G), w(u) 6= w(v), dan (iii) untuk setiap v ∈ V (G)

berlaku |w(N(v)| ≥ min{r, d(v)}. Dan bilangan kromatik r-dinamis
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ketakteraturan lokal yang dinotasikan dengan χrlis(G) didefinisikan sebagai

χrlis(G) = min{|w(V (G))|;w pewarnaan r− dinamis ketakteraturan lokal}. Untuk

graf terhubung dan tidak kosong G, χrlis(G) ≥ χlis(G). Adapun bilangan kromatik

r-dinamis ketakteraturan lokal yang ditemukan antara lain χrlis(Pn), χrlis(Cn), dan

χrlis(Kn). Untuk graf terhubung dan tidak kosong G, H dan maks(l(G)) = 1

dengan G�H, χrlis(G�H) = χrlis(G) + χrlis(H).

Kata kunci: pewarnaan titik r-dinamis graf hasil operasi korona, pewarnaan

titik ketakteraturan lokal dan pewarnaan titik r-dinamis ketakteraturan lokal
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