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metric dimention of a graph [2], On the 

Metric Dimension of Corona Product Graph 

[3], On the Metric Dimension of Some 

Families of Graphs [4],On the metric 

dimension of circulant graphs [5] , On the 

metric dimension of line graphs [6] dan lain 

sebagainya. Semuanya membahas tentang 

dimensi metrik pada graf. Oleh karena itu pada 

tulisan dihitung dimensi metrik dengan 

mengembangkan graf-graf yang telah dikerjakan 

sebelumnya. 

 Diberikan dua graf yaitu graf path 

yang disimbolkan dengan     dan graf circle 

yang disimbolkan dengan   . Operasi corona 

        adalah graf yang diperoleh dari 

    dan    dengan mengambil 1 graf     yang 

masing- 

masing simpul graf     dihubungkan pada 

setiap simpul graf.         dan         

tidak bersifat komutatif untuk    . Hal ini 

ditunjukkan bahwa order graf         dengan 

graf         tidak sama. Sehingga pada 

tulisan ini dihitung besar nilai dimensi metrik 

dari  

graf         dan graf        . 

 

Dimensi  Metrik Graf         

 
Graf         graf yang diperoleh dari Pn  

dan Cm dengan mengambil 1 graf Pn  yang 

masing-masing simpul graf Pn  dihubungkan 

pada setiap simpul graf Cm sehingga graf H  

yaitu H  =        memiliki jumlah simpul 

sebanyak     .  Simpul-simpul yang ada 

pada graf Pn misalkan diberi label V (Pn ) = 

{a1 , a2 , ..., an } dan  simpul pada graf Cm 

diberi label V (Cm ) = {               } dengan 

jumlah V (Cm ) sebanyak nm buah.  

Dimisalkan simpul graf Cm  yang dikoronakan 

dengan simpul Pn yang pertama dilabelkan 

                      sehingga simpul graf Cm    

yang  dikoronakan dengan simpul  Pn   yang  

ke-n memiliki label                      . 

Berdasarkan pemisalan-pemisalan tersebut 

maka graf H memiliki      simpul yaitu 

                           

                                            

                            

Graf           bentuknya sama 

dengan graf Wheel W1,m . Graf Wheel ini 

memiliki dimensi metrik sebanyak [3]: 

           

             
              

  
    

 
            

  

 

Sedangkan  graf H  bentuknya sama dengan 

graf W1,m sebanyak n buah dengan masing-

masing  pusatnya terhubung. 

 Untuk  menentukan dimensi metrik graf 

H  dilakukan pencarian batas bawah dan batas 

atas. Dengan bentuk graf           

memenuhi persamaan (1) diperoleh paling 

sedikitnya memenuhi aturan anggota himpunan 

pembeda pada graf wheel. Oleh karena graf H 

teratur memiliki  n buah graf wheel yang 

pusatnya saling terhubung maka jelas bahwa 

batas bawah                    

              Untuk  menentukan batas atas 

dimensi metrik graf H dilakukan konstruksi. 

Kasus 1     
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Misalkan diambil  himpunan pembeda  

                                            

maka diperoleh representasi terhadap W : 

       
                       

         

        
                               

      

                   

                     

                                    

                                           

           

                                  

 
 

Dapat dilihat bahwa setiap simpul memiliki 

representasi yang berbeda-beda terhadap W, 

dengan demikian            untuk     

Kasus 2       

Misalkan diambil  himpunan pembeda  

                                            

maka diperoleh representasi terhadap W : 

 
 

       
                            

      

        
                             

       

       
                                

                                         

   

 

       
             

                     

       
             

                     

                                   

                                           

   

                                       

 

Dapat dilihat  bahwa setiap simpul memiliki 

representasi yang berbeda-beda terhadap W, 

dengan demikian             untuk 

    

Kasus 3      

Misalkan diambil  himpunan pembeda  

                                           

                  maka diperoleh representasi 

terhadap W : 

 

                                          

        

                                        

                 

                                             

       
                                  

   

                                 

                                          

                            
                           

 

                                                

                                     

                                 , 

                    

                                    

Dapat  dilihat  bahwa setiap simpul 

memiliki  represen- tasi yang berbeda-beda 

terhadap W , dengan demikian           

     untuk       

 

Kasus 4 m = 6 

 

Misalkan    diambil     himpunan pembeda 
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5 

                    maka diperoleh 

representasi terhadap W : 

                                          

         

                                           

        

                                             

         

                                          

        
                                  

                                            

   

                       

                           

                             

                           

                             

                            

r

                                           
 

                                          

         

  

                                    
 

Dapat  dilihat  bahwa setiap simpul 

memiliki  represen- tasi yang berbeda-beda 

terhadap W , dengan demikian           

     untuk       

Kasus 5 m ≥ 7 

Misalkan        

 
  dan diambil 

himpunan pembeda 

                               

                                    

 

maka diperoleh representasiterhadap W : 

                                

                  

                                      

         

  

   r(b1,m |W ) = (2, 2, 2, ..., 3, 3, ..., n + 1, n + 1, ...) 

  

                                    

                                                  

                                       

                                                  

  

                   

                      

                                                   

                                                

          

                                          

 
Dapat  dilihat  bahwa setiap simpul memiliki  

represen- tasi yang berbeda-beda terhadap  W , 

dengan demikian                 

 
    untuk 

      

     Berdasarkan konstruksi dari 5 kasus diatas 

dapat diny- atakan bahwa batas atas untuk 

dimensi metrik         adalah 

              Oleh karena batas atas sama 

dengan batas bawah maka              

              untuk n ≥ 1 dan      . 

Lemma: Jika          dengan       dan 

      merupakan graf teratur maka 

                                

 

Bukti: Dengan bentuk  graf            

memenuhi persamaan (1) diperoleh paling 

sedikitnya memenuhi aturan anggota 

himpunan pembeda pada graf wheel. Oleh 

karena graf H  teratur memiliki n buah graf 

wheel yang pusatnya saling terhubung maka 
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jelas bahwa batas bawah           

                      

Sedangkan pada konstruksi sebelumnya diperoleh 

representasi yang berbeda pada setiap himpunan 

simpul terhadap himpunan pembeda, dengan 

demikian batas atas dim (        ) = n.dim 

(W1,m ). Oleh karena batas atas sama dengan 

batas bawah, maka              

             

 

Dimensi  Metrik Graf          

Graf         graf yang diperoleh dari Cm  dan 

Pn dengan mengambil 1 graf Cm   yang 

masing-masing simpul graf Cm dihubungkan 

pada setiap simpul graf Pn  sehingga graf G 

yaitu             memiliki jumlah simpul 

sebanyak m+nm. Simpul-simpul yang ada pada 

graf Cm misalkan diberi label          

                   dan simpul pada graf Pn 

diberi label                             

dengan jumlah         sebanyak    buah.  

Dimisalkan simpul graf Pn yang dikoronakan 

dengan simpul Cm  yang pertama dilabelkan 

                        sehingga simpul graf 

Pn  yang dikoronakan dengan simpul Cm   

yang ke- 

m  memiliki  label                               

Berdasarkan pemisalan-pemisalan tersebut maka 

graf G memiliki m +nm simpul yaitu  

                                                

                                                   

Graf             sama dengan graf  K1 + Pn . Graf 

K1 + Pn memiliki dimensi metrik sebanyak [4]: 

          

  

             
              

  
    

 
            

       

sedangkan  graf G memiliki  bentuk yang 

sama dengan graf         sebanyak m buah 

yang mana simpul masin- masing simpul K1 

dihubungkan secara melingkar. Untuk 

menentukan dimensi metrik graf    

         

dilakukan pencarian batas bawah dan batas 

atas. Dengan bentuk graf             memenuhi 

persamaan (2) diperoleh paling sedikitnya 

memenuhi aturan anggota himpunan pembeda 

pada graf            Oleh Karena graf G 

teratur memiliki m buah graf         yang 

masing- masing  simpul  K1  dihubungkan 

secara melingkar maka jelas bahwa batas 

bawah                         

             Untuk memenuhi batas atas 

dimensi metrik graf G dilakukan konstruksi. 

Kasus 1 n = 3 

 
Misalkan diambil  himpunan pembeda 

                                                 

maka diperoleh representasi terhadap W : 
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5 

Dapat dilihat  bahwa setiap simpul memiliki 

representasi yang berbeda-beda terhadap W , 

dengan demikian               untuk 

      

Kasus 2 n = 4 

Misalkan    diambil     himpunan    pembeda   

  

                                          

maka diperoleh representasi terhadap W : 

                                                       

                                                         

                                                              

                                                      

  

                                 

                                 

                                   

                                   

  

                              

Dapat dilihat bahwa setiap simpul memiliki 

representasi yang berbeda-beda terhadap W , 

dengan demikian                untuk n = 

4 

Kasus 3 n = 5 

Misalkan    diambil     himpunan    pembeda   

                                          

                  maka diperoleh representasi 

terhadap W : 

                                             

                                             

                                            

                                             

  

                                         

                                           

                                           

                                            

  

                                    

Dapat  dilihat  bahwa setiap simpul memiliki  

representasi yang berbeda-beda terhadap W , 

dengan demikian                untuk 

      

Kasus 4 n = 6 

Misalkan    diambil     himpunan    pembeda   

                                          

                   maka diperoleh 

representasi terhadap W : 

       
                                  

        
                                  

       
                                  

       
                                  

        
                                  

                                             

  

                                       

                                       

                                      

                                           

                                      

  

Kasus 5 m ≥ 7 

Misalka        

 
  dan diambil himpunan 

pembeda                                 

                                     

maka diperoleh representasi terhadap W : 
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Dapat  dilihat  bahwa setiap simpul memiliki  

represen- tasi yang berbeda-beda terhadap W , 

dengan demikian                 

 
    

untuk n ≥ 7 

Berdasarkan konstruksi dari 5 kasus diatas 

dapat dinyatakan bahwa batas atas untuk 

dimensi metrik         adalah 

                  Oleh karena batas atas 

sama dengan batas bawah maka 

                             untuk m 

≥ 1 dan n > 1. 

Lemma: Jika         dengan m ≥ 1 dan n > 

1 merupakan graf teratur maka 

                            

Bukti: Dengan bentuk graf 

        memenuhi persamaan (2) diperoleh 

paling sedikitnya memenuhi aturan  anggota 

himpunan pembeda pada graf K1 + Pn . Oleh 

karena graf G teratur  memiliki  m buah graf 

K1 + Pn yang simpul K1 saling terhubung 

secara melingkar maka jelas bahwa batas bawah 

                               

     

Sedangkan pada konstruksi sebelumnya 

diperoleh representasi yang berbeda pada setiap 

himpunan simpul ter- hadap himpunan 

pembeda, dengan demikian batas atas 

                            Oleh 

karena batas 

atas sama dengan batas bawah, maka 

                            

Simpulan  

         dengan     dan     

merupakan graf teratur maka 

                        . 

         dengan     dan     

merupakan graf teratur maka 
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